
Alkuun
ELLIN LANKKU           15 / 23 €
Vaihtuvia makuja läheltä ja vähän kauempaa (L) 

TOAST SKAGEN         13 €
Paahdettu briossileipä, katkarapuja,  
pikkelöityä kurkkua ja marinoituja kasviksia (L, G*)

KANTTARELLIKEITTO        13 €
Mokkavaahtoa, mallasmurua, pikkelöityjä sieniä, 
paahdettua leipää (L, G*)

 

L = laktoositon 
G = gluteeniton 
G*= pyydettäessä gluteeniton
VE* = pyydettäessä vegaani

 

Menu



Päälle 
PIPPURIPIHVI                           38 €  
Kotimaista naudansisäfileetä, kuohkea pippurikastike,  
talon parmesaanilohkoperunat, hunajaglaseeratut  
porkkanat (L, G)

PÄIVÄN KALA                                   34 €
Vaihtuva päivän kala, fenkoli-perunapaistosta, 
tillillä maustettu voi-valkoviinikastike (L, G) 

PEURAKÄRISTYS       28 €
Kotimaista peuran käristyslihaa, perunamuusia,  
Myrttisen maustekurkkua ja talon puolukkahilloke (L, G)

KANA                            26 € 
Rapeaksi paistettua kananpoikaa, karamellisoitu  
sipulipyre, kasvispaistosta, omenalla ja siiderillä  
maustettu velouté-kastike (L, G)

L = laktoositon 
G = gluteeniton 
G*= pyydettäessä gluteeniton
VE* = pyydettäessä vegaani

Menu



Pubiruokaa 

PEURABURGER            19 €
Kotimaista peuran pihviä, karamellisoitu sipuli,  
cheddarjuusto, talon burgerimajoneesi, Myrttisen  
maustekurkkua, tomaattia ja maalaisranskalaiset (L, G*)

SIENIBURGER            19 €
Karamellisoitu sieni-sipulipaistos, salaatti, tomaatti,  
maustekurkku, valkosipuli veganeesi ja maalais- 
ranskalaiset (VE, G*) 

Wingsit
 
BUFFALO & BLUE CHEESE                                                     12 € 
12 kpl siipiä buffalokastikkeessa ja Aurajuusto- 
murua (L, G). Yksi valitsemasi dippi sisältyy hintaan. 
  
GARLIC & CHILI                                                            12 € 
12 kpl siipiä valkosipuli-chilikastikkeessa (L, G). 
Yksi valitsemasi dippi sisältyy hintaan. 

MAALAISRANSKALAISET                                 4 €
VALKOSIPULI-PARMESAN RANSKALAISET     7 €

DIPIT             2 €/kpl
Aioli, srirachamajoneesi, talon burgerimajoneesi,
Aurajuustodippi

L = laktoositon, G = gluteeniton 
G*= pyydettäessä gluteeniton VE = pyydettäessä vegaani   
            

Menu



Menu
Jälkeen
FINANCIER          11 €
Mantelileivos, raparperihilloke, paahdettua 
valkosuklaamurua, mascarponemousse (L, G)

ELLIVUOREN JÄÄTELÖ                            8 €
Suomen Jäätelötehtaan vaniljajäätelö, suolakinuski,  
kuivattuja marjoja, vohvelimurua (L, G)

VEGAANINEN SORBETTI          8 €
Vaihtuva sorbetin maku, kuivattuja marjoja, vohvelia
(VE, G)

IRISH COFFEE           12 € 
Jameson’illa terästetty kahvi, kermavaahtoa

BAILEYS-KAAKAO         12 € 
Baileys liköörillä maustettu kaakao, kermavaahtoa
ja vaahtokarkkeja

L = laktoositon 
G = gluteeniton 
G*= pyydettäessä gluteeniton
VE* = pyydettäessä vegaani



Menu
Lapsille

NAKKEJA (M, G)         12 € 
 
 
RAPEAA KANAA (L)         12 €
 

LIHAPULLIA (L)           12 €

Lisukkeeksi ranskalaiset tai perunamuusi. 
Annokset sisältävät kurkkutikkuja ja ketsuppia.

VANILJAJÄÄTELÖPALLO        6 €
Kinuskikastiketta 
 
 

L = laktoositon 
G = gluteeniton 
G*= pyydettäessä gluteeniton
VE* = pyydettäessä vegaani


