
= Kasvisruoka 

VALIKKO
10% alv sisältyy hintaan 

1 Alkupala + 1 Pääruokia + 1 Jälkiruoka + 1 Leipä ja voi

 Lisäleipä = 50 ct            Gluteenitonta leipää saatavana = 1 €  

Valikoita ei voi jakaa

Alkajaisiksi
1. Valkosipulileipä 8. Sekalainen salaatti

2. Kalakeitto 9. Meloni kinkulla

3. Sipulikeitto 10. Katkarapu-cocktail

4. Kasviskeitto 11. Avokado katkaravuilla

5. Kanakeitto 12. Kuningas katkaravut Pil-Pil

6. Sienet valkosipulilla 13. Sieni-kreppa raastetulla juustolla

7. Simpukat valkosipulivoissa 14. Simpukan kuoret täytetty äyriäisillä ja raastetulla juustolla

Pääruat 
Liha
Liharuokia sisältyy valikoima siruja, ranskala iset perunat, keitetyt perunat, perunasose tai riisi

15. Sianlihapihveä sieni-kastikkeella tai vihreä pippurikastike, tai Roquefort-kastike

16. Grillatua lammasta mantelkastikketta tai kermakastikketta tai minttukkastikketta

17. Naudanlihapihvi sienikastiketta tai vihreää pippurikastiketta tai Roquefort-kastiketta

18. Naudanliha Burgundia

19. Liha pata

20. Ankanrinta (Magret) makeassa sherrykastikketta + 5,00 €

21. Thai Massaman beef curry + riisi (voidaan valmistaa ilman maapähkinöitä) + 1,50 €

22. Grillattua proilerintae sienikastikkeessa, vihreää pippurikastiketta tai Roquefort-kastiketta

23. Panerttubroileri_le sienikastiketta tai vihreää pippurikastiketta tai Roquefort-kastiketta

24. Broileri Cordon Bleu, sienikastiketta tai vihreää pippurikastiketta tai Roquefort-kastiketta

25. Thai-punainen curry broileri ja joko riisi tai spagetti

26. Thaimaan vihreä curry broileri ja joko riisi tai spagetti

Kala 
Kalaruokia sisältyy valikoima siruja, ranskala iset perunat, keitetyt perunat, perunasose tai riisi

27. Grillattu merianturan (Eng. Sole)

28. Grillattu pohja (± 500 grammaa) + 5,00 €

29. Merianturan (Eng. Sole) Meuniere (grillattu pohja voilla ja sitruunamehulla)

30. Katkarapuja paistetulla valkosipulilla tai thaimaalaisella punaisen currykastikkeella

31. Dorada ä samppanjakastike ja katkaravut, aioli, tartarikastikkeella, thaimaalaisella punaisella currykastikkeella

32. Rosada valkosipuli tai sienikastikkeella, aioli, tartarikastikkeella, thaimaalaisella punaisella currykastikkeella

33. Miekkakala valkosipulin tai aiolin tai tartarikastikkeen tai thaimaalaisella punaisella currykastikkeella

34. Lohi + 2,00 €, tillikastiketta, aiolia, tartarikastiketta, thaimaalaisella punaisella currykastikkeella

35. Katkaravut thai punainen curry joko riisi tai spaketti + 1,50 €

36. Katkaravut thai vihreä punainen curry joko riisi tai spaketti + 1,50 €

Pasta 
37. Spaketti Bolognese-kastikkeella tai Bolognese-kastike ilman naudanlihaa

38. Spaketti Pil - Pil chiliä, oliiviöljyä, valkosipulia ja katkarapuja

Jälkiruoat 
- Vaniljajäätelöä kermalla tai suklaakastikkeella - Suklaakakku kerma- tai vaniljajäätelöllä

- Persikka sokeri liemessä - Voittoprofiilit suklaalla ja kermalla

- Sitruunavanukas - Tee tai kahvi

- Ohukainen (kreppa) vaniljajäätelöllä ja suklaakastikkeella

- Irlantilainen kahvi kanssa whisky
KanssaJameson’s/Baileys/Tia Maria/Cointreau/Amaretto + 1.00 €


