
PIENEEN NÄLKÄÄN
STARTERS 

PÄIVÄN KEITTO / SOUP OF THE DAY
10,50 € / 14,50 € 

Kysy lisätietoa henkilökunnalta. 
Please ask the staff for more information.

 

 
 

VALKOSIPULIETANAT / GARLIG SNAILS
11,50 € 

Sinihomejuustokuorrute. Tuoretta leipää.
With blue cheese topping. Fresh bread. 

 

KERIMAAN TAPASLAUTANEN / TAPAS PLATE
13,90 € 

Serrano kinkkua & melonia, kylmäsavulohta &
piparjuurituorejuustoa, Muhosen luomuruisleipää &

voita, pariloitua vuohenjuustoa &
punasipulihilloketta, yrttimarinoituja oliiveja &
rucolaa. Tapaslautanen riittää hyvin alkuruoaksi

kahdelle.
 

Serrano ham & melon, cold smoked salmon &
horseradish cream cheese, Muhonen´s organic rye

bread & butter, grilled goat cheese & red onion jam,
herb marinated olives & rocket salad. Tapas plate is

perfect as an appetizer for two.
 

DIPPIMUIKUT /FRIED VENDACE & DIP
6,90 € 

Voissa paistettuja muikkuja & sitruunainen
ruohosipuli-tilli dippi. 

Butter fried vendace with lemon chives & dill dip.
 



SALAATIT / SALADS

SALAATIT / SALADS
13,50 € 

Salaattisekoitus, tuore pinaatti, aurinkokuivattu
tomaatti, meloni, kurkku, retiisi & marinoitu

punasipuli. Tuoretta leipää. Valitse siemensekoitus
tai krutongit.

 
Salad mix, fresh spinach, sun dried tomato, melon,

cucumber, radish & marinated red onion. Fresh bread.
Choose between seed mixture or croutons.

Valitse pääraaka-aine / Choose the main topping
Kylmäsavulohi / Cold smoked salmon 

Serrano kinkkua / Serrano ham
Broilerin sisäfile / Chicken tenderloin

Vuohenjuusto / Goat cheese
 

Valitse kastike / Choose the dressing
Balsamico / Balsamic 
Yrttiöljy / Herb oil
Valkosipuli / Garlic
Ranskalainen / French

Dijonsinappi - hunaja / Dijon mustard & honey



BURGERIT / BURGERS
VUOHENJUUSTO-BROILERI / GOAT CHEESE & CHICKEN

14,50 € 
Kotimaista broilerin sisäfilettä, pariloitua

vuohenjuustoa, tomaattia, punasipulihilloketta,
rucolaa, tuoretta chiliä sekä majoneesia

briossisämpylän välissä. Maalaisranskalaiset. 
 

Chicken tenderloin, grilled goat cheese, tomato, red
onion jam, rocket salad, fresh chili and mayonnaise

with a brioche bun. Country style fries. 

TUPLAJUUSTO / DOUBLE CHEESE
13,50 € 

180 g kotimainen rotukarjan kokolihapihvi, reilusti
cheddarjuustoa, suolakurkkua, sipulia, ketsuppia ja

jääsalaattia briossisämpylän välissä.
Maalaisranskalaiset sekä valkosipulidippi.

 
180 g beef breed steak, plenty of cheddar cheese,
pickles, onion, ketchup and iceberg lettuce with a
brioche bun. Country style fries with garlic dip.

TALON BURGER / HOUSEBURGER
13,90 € 

180 g kotimainen rotukarjan kokolihapihvi,
cheddarjuustoa, tomaattia, ketsuppia, bbq-

kastiketta, valkosipulimajoneesia,
punasipulihilloketta, pekonia ja jääsalaattia

briossisämpylän välissä. Maalaisranskalaiset ja
sinihomejuustodippi. 

 
180 g beef breed steak, cheddar cheese, tomato,
ketchup, bbq sauce, garlic mayonnaise, red onion

jam, bacon and iceberg lettuce with a brioche bun.
Country style fries with blue cheese dip.

 
Lisää / Add

Extra pihvi / Extra steak + 3,50 €
Pekoni / Bacon + 1 €



KALA / FISH

PAISTETUT MUIKUT / VENDICE
17,90 € 

Voissa paistettuja Puruveden muikkuja,
perunamuussia ja paistettuja hunajakasviksia.

Sitruunainen ruohosipuli-tillikastike.  
 

Butter fried vendace from lake Puruvesi, mashed
potatoes and honey glazed fried vegetables. Lemon

chives & dill sauce.

KYLMÄSAVULOHIPASTA / COLD SMOKED SALMON PASTA
13,90 € 

Tagliatelle pastaa, kylmäsavulohta, tuoretta
pinaattia, pikku tomaatteja, tilliä ja punasipulia

kermaisessa kastikkeessa. Parmesaanijuustoa ja
rucolaa. 

 
Pasta tagliatelle, cold smoked salmon, fresh spinach,
mini tomatoes, dill and red onion in a creamy sauce.

Parmesan cheese and rocket salad.

KALABURGER / FISH BURGER
14,50 € 

Paneroitua alaskanseitifileetä, suolakurkkua,
tomaattia, punasipulihilloketta, rucolaa, tuoretta

pinaattia, chiliä sekä jogurttikastiketta
briossisämpylän välissä. Maalaisranskalaiset.

 
Breaded Alaskan fillet, pickles, tomatoes, red

onion jam, rocket salad, fresh spinach, chili and
yoghurt sauce between a brioche bun. Country style

fries.  
 



PÄÄRUOAT 
MAIN DISHES

YLIKYPSÄÄ NAUTAA / OVER COOKED BEEF
23,50 € 

Pitkään haudutettua kotimaista naudan ulkofilettä.
Paistettuja kauden perunoita, hunajakasviksia sekä

tummaa valkosipulikastiketta. 
 

Long-stewed beef tenderloin. Fried seasonal
potatoes, honey glazed vegetables and dark garlic

sauce.
 

LEHTIPIHVI / LEAF STEAK
16,90 € 

Kotimainen naudan 130 g pihvi, paistettuja hunaja-
kasviksia ja maalaisranskalaisia. Maustevoi ja

ketsuppi.
 

130 g beef steak, fried honey glazed vegetables and
country style fries. Garlic butter and ketchup.

Lisäpihvi / Extra steak + 5 €

BROILERIN SISÄFILEETÄ / CHICKEN TENDERLOIN
21,90 € 

Kotimaista broilerin sisäfileetä, tomaatti-
pinaattipaistosta, kolmen pippurin kastiketta ja

maalaisranskalaisia. 
 

Chicken tenderloin, roasted tomato & spinach, three
pepper sauce and country style fries.

 

YRTTIKUHAA / HERB PIKE
25,70 € 

Uunissa kypsennettyä kuhaa, yrttiöljyä, pinaatti-
perunamuhennosta, höyrytettyjä kasviksia ja

jogurttikastiketta. 
 

Oven-baked pike, herb oil, smashed potatoes and 
 spinach, steamed vegetables and yoghurt sauce.

 



PÄÄRUOAT
MAIN DISHES

TALON ERIKOINEN / HOUSE SPECIAL
28,50 € 

Broilerin sisäfilettä, ylikypsää naudan
ulkofilettä, paistettua vuohenjuustoa, höyrytettyjä
vihanneksia, tummaa valkosipulikastiketta, kolmen

pippurin kastiketta sekä paistettuja kauden
perunoita. 

 
Chicken tenderloin, long-stewed beef tenderloin,

fried goat cheese, steamed vegetables, dark garlic
sauce, three pepper sauce and fried seasonal

potatoes. 
 

Kanan ja lihan alkuperämaa Suomi.
Country of origin of chicken and meat is Finland. 

 
Muikkujen ja kuhan alkuperä maa on Suomi. Tarkista

muiden kalojen alkuperämaa henkilökunnalta. 
 

Country of origin of vendace and pike perch is
Finland. Check with the staff for the country of

origin of other fish.
 

Kaikki annokset ovat laktoosittomia ellei toisin
mainita. Annokset on mahdollista valmistaa
gluteenittomina. Kysy tarkemmat allergeenit

henkilökunnalta.
 

All dishes are lactose free unless otherwise
stated.  Dishes can be prepared gluten-free. Please

ask staff for more information about allergens.



KASVISRUOAT
VEGETERIAN

VEGAANIBURGER / VEGAN BURGER
 14,50 € 

2 x 120 g mustapapu-merileväpihvi, vegaanista
juustoa, rucolaa, tuoretta tomaattia, suolakurkkua,
ketsuppia, punasipulihilloketta, tuoretta chiliä

sekä vegaanista jalapeno majoneesia briossisämpylän
välissä. Maalaisranskalaiset. 

 
Two black bean seaweed burger steak, vegan cheese,
rocket, fresh tomatoes, pickles, ketchup, red onion
jam, fresh chili and vegan jalapeno mayonnaise with

brioche bun. Country style fries.

JUUSTOTORTELLINIT / CHEESE TORTELLINI
13,70 € 

Juustotortellineja, porkkanaa, parsakaalia, paprikaa
ja sipulia yrttisessä kermakastikkeessa. Rucolaa,
tuoretta pippuria & parmesaanijuustoa. Sisältää

laktoosia.
 

Cheese tortellini, carrots, broccoli, bell peppers
and onions in a creamy herb sauce. Rocket, fresh

pepper & parmesan cheese. Contains lactose.
 

KASVISPIHVIT / VEGETERIAN STEAK
15,90 € 

2 x 120 g mustapapu-merileväpihvi, tomaatti-
pinaattipaistosta, paistettuja yrttimarinoituja
perunoita sekä jogurttikastiketta. Kastiketta
vaihtamalla annoksesta saadaan vegaaninen.  

 
2 x 120 g black bean seaweed steak, tomato & spinach

fry, herb marinated fried potatoes and yoghurt
sauce. The dish will be vegan by changing the sauce.



LAPSILLE 
 CHILDREN´S MENU

MUIKUT / VENDICE
8,20 € 

Voissa paistettuja muikkuja, perunamuussia,
paistettuja kasviksia  sekä sitruunainen

ruohosipuli-tillikastike.
 

Butter fried vendace, mashed potatoes, fried
vegetables and lemon chives & dill sauce.

LEHTIPIHVI / LEAF STEAK
7,50 € 

130 g kotimainen naudanpihvi, maalaisranskalaiset ja
ketsuppi. Melonia ja kurkkua. Halutessa

valkosipulivoita.
 

130 g beef steak, country style fries and ketchup.
Melon and cucumber. Garlic butter is optional.

 
JUUSTOBURGER / CHEESE BURGER

7,90 € 
2 x 60 g kotimainen kokolihapihvi, cheddarjuustoa,
ketsuppia ja salaattia briossisämpylän välissä.

Maalaisranskalaiset. Saatavilla myös 120 g
kasvispihvillä.

 
2 x 60 g beef steak, cheddar cheese, ketchup and

salad with a brioche bun. Country style fries. Also
available with 120 g vegetable steak.

LIHAPULLAT / MEATBALLS
6,20 € 

Lihapullia ja perunamuussia. Kurkkua ja
pikkutomaatteja.

 
Meatballs and mashed potatoes. Cucumber and mini

tomatoes.
 



LAPSILLE 
 CHILDREN´S MENU

BROILERIN SISÄFILEE / CHICKEN TENRERLOIN
8,50 € 

Paistettua kotimaista broilerin sisäfileetä,
pinaatti-perunamuhennosta sekä jogurttikastiketta.

Kurkku- ja porkkanatikkuja. 
 

Fried chicken tenderloin, mashed potato with
spinach, yoghurt sauce, cucumber and carrot sticks.

 

KASVISPASTA / VEGETERIAN PASTA
6,00 € 

Tuorepastaa, porkkanaa, parsakaalia, paprikaa ja
sipulia yrttisessä kermakastikkeessa.

Parmesaanijuustoa.
 

Fresh pasta, carrot, broccoli, bell peppers and
onions in herbal cream sauce. Parmesan cheese.

 

KYLMÄSAVULOHIPASTA / COLD SMOKED SALMON PASTA
6,80 € 

Tuorepastaa, kylmäsavulohta, tuoretta pinaattia,
tilliä ja punasipulia kermaisessa kastikkeessa.

Parmesaanijuustoa. 
 

Fresh pasta, cold smoked salmon, fresh spinach, dill
and red onion in a creamy sauce. Parmesan cheese.

 



JÄLKIRUOAT
DESSERTS

VISPIPUUROA & KERMAVAAHTOA
WHIPPED LINGONBERRY PORRIDGE & WHIPPED CREAM

5,90 € 
 
 

VANHAN AJAN VANILJAJÄÄTELÖÄ & MARJOJA 
OLD TIME VANILLA ICE CREAM & BERRIES

5,50 €
 Saatavuuden mukaan käytämme Marjatila Kirmasen

mansikoita ja vadelmia.
 

 Subject to availability, we serve Marjatila
Kirmanen's fresh strawberries and raspberries. 

TAIKAOMENAPIIRAKKAA & VANILJARANSKANKERMAA 
MAGIC APPLE PIE AND VANILLA FRENCH CREAM 

6,90 €
 


