
RUOKAHALUN HERÄTTÄJÄT

Sitruunaista siikaa & Kurkkua 12 €
Lipstikka-sitruunaliemessä itse graavattua siikaa, pikkelöityä

kurkkua, tillipistouta ja yrttisalaattia (m,g)

Valkosipulietanat 13 €
Valkosipuli-persiljavoissa haudutettuja etanoita ja paahdettua

talon maalaisleipää. (l, pyydettäessä g)
Aateloi annos Ahlmanin sinihomejuustolla 2,50 €

PIENEEN NÄLKÄÄN 

Maa-artisokkaa & Muskottivaahtoa 12 € / 15 €
Paahteinen maa-artisokkakeitto, seuranaan lempeää

muskottivaahtoa, rapeaa palsternakkaa ja paahdettua
briossileipää (l, pyydettäessä g ja veg)

Juustosalaatti 10 € / 17 €
Myllyn yrteillä höystettyä vihersalaattia, lähitilan juustoa,

raikkaita  kasviksia, mansikkaa, pikkelöityä omenaa ja
raparperia, paahdettuja siemeniä ja persilja-valkosipuliöljyä

(vl,g)

Myllyn lohileipä 22 €
Raikkaalla salaattipedillä tomaattia, maustekurkkua ja kaprista,

paahdettua perunarieskaa, täyteläistä kirvelikastiketta,
marinoitua omenaa ja fenkolia, paahdettua lohta ja

kananmunaa (l, pyynnöstä g) 
Lisäksi maalaisperunaranskalaiset 3,50 €

ISOMPAAN NÄLKÄÄN

Entrecôte 33 €
Parempaa rotukarjan entrecôtea 200 g, chimichurria,

grillitomaattia, friteerattua kesäperunaa ja savu-aiolia (l,g)
Lihan alkuperämaa: Suomi 

Kalastajan saalis 30 €
Päivän kalaa kalastajan saaliin mukaan, haudutettua fenkolia,

kauden kasviksia, kesäperunaa ja tillipistouta (l,g)

Karamellihanhea & Passionia 32 €
Karamelliglaseerattua Hauhalan tilan hanhenkoipea, valkosipuli-

persiljavoissa paistettua perunaa, kesäkasviksia ja
passionjogurttia (l,g) Lihan alkuperämaa: Suomi)

Kukkakaalia & Paprikaa 23 €
Rapeaksi paneroitua kukkakaalipihviä, liekkipaprikakastiketta,

paahdettua tomaattia, yrtti-valkosipuli-kvinoaa, hillottua
paprikaa ja fenkolia (m,g, veg.)

JÄLKIHERKUT

Mantelia & Persikkaa 12 €
 Mehevää mantelikakkua, gallianolla aateloitua persikkaa

 ja sitruunavaahtoa (l,g)

Kuingatarpavlova 12 €
     Rapean marenkikuoren välissä kesän marjoja,

 raikasta moussea ja mansikkamelbaa (l,g)

Myllyn jäätelöä 9 €
  Sesongin ja inspiraation mukaan vaihtuvia makuja, 

tarjoilijasi kertoo lisää (g)

Myllyn sorbetti 9 €
    Sesongin ja inspiraation mukaan vaihtuvia makuja, 

tarjoilijasi kertoo lisää (l, g, pyynnöstä m)

Pieni makea 2,50 € / kpl 
         Käsintehtyjä Tallipihan suklaapuodin konvehteja, 

vaihtuvat maut

KESÄMENU 49 €

Sitruunaista siikaa & Kurkkua
Entrecôte

Kuningatarpavlova

Jälkkärin kaveriksi
Kahvi 3 €

Espresso 3 €
Cappucino 4 €

Jäälatte 4 €
Haudutettu tee 3 €

Hennesy VSOP 9,50 € / 4 cl
Torres 10 imperial brandy 8,50 € /4 cl 

Ruby port 8,50 € / 8 cl
Tawny port 9,00 € / 8 cl 
Rose port 8,50 € / 8 cl 


