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ALKURUOKIA

Suppilovahverokeittoa (L)
Kermaista suppilovahverokeittoa, kuusenkerk-
kää ja mallaslimppua

9,90€

Rantakalatapas (L)
Graavattua siikaa, kylmäsavustettua haukea, 
hiilisilakkaa, savusärkeä, pikkelöityä kantarellia, 
marinoitua perunaa ja mallaslimppua

12,90€

Valkosipulietanat (L)
Valkosipulivoissa paistettuja etanoita ja rapeaa 
patonkia

10,90€

Feta-broilerisalaatti (L,G)
Raikkaita salaatteja, grillattua kananpoikaa, 
fetajuustoa, kirsikkatomaattia, kurkkua, retiisiä, 
cashewpähkinää ja punasipulia

9,90€/15,90€

Valkosipulileipää (L)
Vastapaistettua valkosipulileipää ja oliiviöljyä

5,90€

PÄÄRUOKIA

Pippuripihvi (L, G)
180g grillattua härän sisäfileetä, jaloviina-pippu-
rikastiketta, maalaisranskalaisia ja paahdettuja 
juureksia

32,90€

Paistetut ahvenet (L)
Pankojauhoilla paneroituja rapeita ahvenfileitä, 
maa-artisokka-perunapyre, paahdettuja juurek-
sia, tillicreme

25,90€

Viskipossua (L, G)
Viskissä haudutettua rypsiporsaan ulkofileetä 
ja kylkeä, paahdettuja juureksia, valkosipulia ja 
maalaisranskalaisia

19,90€

Kana-aurajuustoburger (VL)
Grillattua broilerinrintaa, briossisämpylää, ruo-
hosipuliaiolia, salaattia, punasipulia, hölskykurk-
kuja, aurajuustoa, bataattiranskalaisia

19,90€

Ruissaloburger (L)
Paahdettua briossisämpylää, 160g rotukarjan 
burgerpihvi, ruohosipuliaiolia, salaattia, punasi-
pulia, hölskykurkkuja, Emmentaljuustoa, rapeaa 
pekonia, bbq-kastiketta ja maalaisranskalaisia

19,90€

Sienirisotto (L, G)
metsäsienirisottoa, paistettuja sieniä, parme-
sania, rucolaa ja pinjansiemeniä

17,90 €
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PIZZAT

Margarita
tomaattikastike, juustoraaste, mozzarella, basilika

15,00

Vegetariano
tomaattikastike, juustoraaste, vuohenjuusto, 
rucola, balsamico, kirsikkatomaatti, paahdettu 
cashewpähkinä

16,00

Cubana
tomaattikastike, juustoraaste, palvikinkku, 
ananas, aurajuusto

16,00

Chinky 
tomaattikastike, juustoraaste, kananpojanfilee, 
mozzarella, aurinkokuivattu tomaatti, rucola, 
basilikaöljy

17,00

Thai style (tulinen) 
tomaattikastike, juustoraaste, chorizo, katkara-
pu, valkosipuli, korianteri, chiliöljy

17,00

Ruissalo
tomaattikastike, juustoraaste, jauheliha, maus-
tekurkku, aurajuusto, punasipuli

17,00

Picante (tulinen)
tomaattikastike, juustoraaste, salami 
picante, ilmakuivattu kinkku, marinoitu 
punasipuli, cantaloupemeloni, rucola

17,00

Kapteeni
tomaattikastike, juustoraaste, pekoni, 
chorizo, aurajuusto, marinoitu punasipuli, aioli

17,00

Salmon-aioli
tomaattikastike, juustoraaste, kylmäsavulohi, 
katkarapu, punasipuli, basilika, aioli

17,00

Salmon verde
tilliöljy, juustoraaste, kylmäsavulohi, katkarapu, 
sitrusmarinoitu fenkoli, punasipuli, smetana

17,00

Fantasy
tomaattikastike, juustoraaste ja kolme mieleis-
täsi täytettä alla olevista vaihtoehdoista

17,00 

Pizzan puolitus 2,00 
Lisätäyte 1,50
mozzarella, basilika, vuohenjuusto, rucola, 
balsamico, kirsikkatomaatti, paahdettu 
cashewpähkinä, palvikinkku, ananas, aurajuus-
to, kananpojanfilee, aurinkokuivattu tomaatti, 
basilikaöljy, salami picante, ilmakuivattu kinkku, 
marinoitu punasipuli, cantaloupemeloni, 
chorizo, katkarapu, valkosipuli, korianteri, 
chiliöljy, jauheliha, maustekurkku, herkkusieni, 
punasipuli, pekoni, aioli, kylmäsavulohi, sitrus-
marinoitu fenkoli, smetana
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LAPSILLE

Pikkukalastajan ahvenet (L,G)
Rapeaksi paistettua ahventa, paahdettuja juu-
reksia, perunamuusia ja majoneesia

9,90€

Kanakori (L)
Paneroituja broilerinfileitä, maalaisranskalaisia, 
majoneesia ja melonia

7,90€

Lasten pizza (L)
2 täytettä oman valinnan mukaan

7,90€

JÄLKIRUOKIA

Ohukaiset (VL)
Voissa paistettuja ohukaisia, uuniomenahilloa ja 
luomu-vaniljajäätelöä

 9,00€

Lähitilan juustoja (VL)
Kolatun tilan juustoja, raparperihilloketta, ruispi-
paria, tuoreita marjoja ja kuusenkerkkää

9,00€

Suklaakakkua (VL)
Täyteläistä Sunborn Bakeryn suklaakakkua, 
vadelmamelbaa, luomu-vaniljajäätelöä ja marja-
salaattia

9,00€

Jäätelöä
Jäätelöpallo ja kastike oman valinnan 
mukaan

4,00€

Jäätelöt
vanilja (VL,G), suklaa (VL,G), mansikka (VL,G), 
kuningatar (L,G), Limoncello sorbet (M,G)

Kastikkeet
mansikka (L,G), kinuski (VL,G), suklaa (L,G), 
lakritsi (L,G)

A la carte -listamme pohjana ovat kotimaiset, lähellä 
tuotetut raaka-aineet. Kaikki käyttämämme liha ja 
kana on kotimaista ja mahdollisimman lähellä 
tuotettua.


