MYLLYN MENU 52 €
Päivän kalaa ja savuselleriä
Ylikypsää peuraa ja kauden sieniä
Suklaaterriiniä
Viinipaketti 25 €
RUOKAHALUN HERÄTTÄJÄT
Päivän kalaa ja savuselleriä 12 €
Hiillostettua päivän kalaa, pikkelöityä
kurkkua ja retiisiä, savusellerijugurttia ja
yrttisalaattia sekä siemennäkkäriä (l, g)
Steininger Grüner Veltliner
Pikantti bisque & jokiraputartaria 13€/17€
Kermaista rapukeittoa, jokiraputartaria ja
tillismetanaa, talon leipää
(l, pyydettäessä g)
Domdechant Werner Riesling
Valkosipulietanat 12 €
Valkosipuli-persiljavoissa haudutettuja
etanoita ja paahdettua talon
maalaisleipää
(l, pyydettäessä g)
Aateloi annos Ahlmanin Emäntä juustolla
+3 €
Narvan Kyläpanimon Lento White Ale
Kukkakaalia ja tahinia 11 €
Tahinilla maustettu rapea
kukkakaalikroketti, yrttisalaattia,
pikkelöityä kurkkua ja retiisiä, sekä
valkosipuli-yrttimajoneesia (m, g, veg)
Hessenstein Riesling
Päivän salaatti 9 € / 16 €
Raikas ja runsas salaatti päivän
täytteellä. Tarjoilijasi kertoo lisää.

NÄLKÄ ?
Kalastajan saalis 32 €
Päivän kalaa kalastajan saaliin mukaan,
muhennettua perunaa,
rapuvoikastiketta, kauden kasviksia ja
tillipistouta (l, g)
Domdechant Werner Riesling
Pippuripihvi 35 €
Kotimaista naudan sisäfileetä 180 g,
pikanttia pippurikastiketta,
grillitomaattia, lohkoperunaa ja
kauden kasviksia (l, g)
Altos Malbec Classico
Ylikypsää peuraa ja sieniä 29 €
Yön yli mureaksi haudutettua peuraa,
paistiliemestä keitettyä kastiketta,
lohkoperunaa, sieni-sipulipaistosta,
kauden kasviksia sekä karpalohilloketta
(l, g)
Abadal 5 Merlot / Brown ale
Naudan maksaa ja karpaloa 27 €
Meirami-kermakastikkeessa haudutettua
maksaa, savupekonia, muhennettua
perunaa, kauden kasviksia ja
hillottua karpaloa (l, g)
Puy Chéri Rose / The Guardian Shiraz
Maa-artisokkaa ja sieniä 26 €
Rapeaksi paneroitu maa-artisokkapihvi,
kvinoa-sienipaistosta, grillitomaattia,
savupaprikakastiketta sekä yrttivalkosipulimajoneesia ja kauden kasviksia
(m, g, veg)
Steininger Grüner Veltliner
Lisäksi maalaisranskalaiset +3,50€

JÄLKIHERKUT
Suklaaterriniä ja vadelmaa 12 €
Täyteläistä suklaaterriiniä ja vadelmaa
kahdella tapaa (m, g, veg)
Crème brûlée 11 €
Karhunvadelma crème brûlée sekä
paahdettua valkosuklaata (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 3 € / kpl
Käsintehtyjä Tallipihan suklaapuodin
konvehteja, vaihtuvat maut

est. 1987

Jälkkärin kaveriksi
Kahvi 3 €
Espresso 3 €
Cappucino 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

Käytämämme lihan alkuperämaa on
Suomi
Lisätietoja allergeeneistä
henkilökunnalta

