SALAATIT JA LEIVÄT
BRUNON CAESARSALAATTI
vihersalaattimix, caesarkastiketta (sis. kalaa),
krutonkeja, parmesanjuustoa (L, mahd.G)
Naturell 11€
Grillatulla broilerilla 16€
Pariloidulla lohella 17€

VUOHENJUUSTOSALAATTI

ALKUUN

pariloitua vuohenjuustoa, vihersalaattimix,
punasipulia, balsamicosiirappia, oliiviöljykastike,
patonkia (VL, mahd. G)

VALKOSIPULIETANAT

16€

lisänä patonkia (L, mahd.G)
Aurajuustokuorrute +2€

METSÄSTÄJÄNLEIPÄ

10€

paneroitu porsaan ulkofileleike paahdetulla leivällä,
herkkusienikastiketta, salaatti (L)

KERMAINEN LOHIKEITTO

16€

lisänä saaristolaisleipää ja voita (L, mahd.G)

OSKARINLEIPÄ

8,50€ / 12€

paneroitu porsaan ulkofileleike paahdetulla leivällä,
choronkastiketta, katkarapuja, parsaa, salaatti
(VL, mahd.G)

DIPPIKORI

17€

sipulirenkaita 3kpl, halloumiranskalaisia 3kpl,
kananugetteja 3kpl, ranskalaiset, dippi (L)

KANALEIPÄ

12€

paneroitu broilerin rintafile, currykastikketta ja
paistettua ananasta paahdetulla leivällä, salaatti
(L, mahd.G)
17€

PÄÄRUOAT

- LISUKKEETSIPULIRENKAAT

5€

PARILOITU LOHI

HALLOUMIRANET

5€

pariloitu lohimedaljongi, remoulademajoneesia, keitetyt
perunat, vihersalaatti (M,G)

RANSKALAISET

5€

VIHERSALAATTI

3€

DIPPI

1,50€

23€

PAISTETTUA KUHAA
paitettua kuhafilettä, tillivoita, keitetyt perunat,
vihersalaatti (L, mahd.G)
24€

KASVISPIHVIT
herneproteiinipihvit, grillitomaatti,
remoulademajoneesi, ranskalaiset, vihersalaatti (M,
mahd.G)
16€

VUOHENJUUSTOBROILER

LAPSILLE

pariloitu broilerin rintafile, paistettua
vuohenjuustoa, ananasta, balsamicosiirappia,
lohkoperunat, vihersalaatti (VL, mahd.G)
21€

NAURAVAT NAKIT

LAIVURINLEIKE

3 nauravaa nakkia, tomaattia, kurkkua, perunat
valinnan mukaan (L, G)

paneroitu porsaan ulkofileleike,
bearnaisekastiketta, sipulirenkaat, ranskalaiset,
vihersalaatti(VL, mahd.G)

8€

21€

ohueksi nuijittu porsaan ulkofileepihvi, maustevoi,
tomaattia, kurkkua, perunat valinnan mukaan (L,
mahd.G)

AURALEIKE
paneroitu porsaan ulkofileleike,
Aurajuustokastiketta, ananasta, ranskalaiset,
vihersalaatti (L, mahd.G)
22€

VELI PONTEVAN LEHTIPIHVI

10€

PIKKUKIPPARIN LOHIKEITTO
kermainen lohikeitto, saaristolaisleipää ja voita
(L, mahd.G)

LEHTIPIHVI

8,50€

ohueksi nuijittu naudan ulkofilepihvi, Brunon
maustevoi, ranskalaiset, vihersalaatti
(L, mahd. G)

JÄLKIRUOAT

23€

PIPPURIPIHVI

JÄÄTELÖANNOS

180g naudan ulkofilepihvi, kermainen
pippurikastike, kermaperunat, vihersalaatti (L, G)
26€

Vanhanajan vaniljajäätelöpallo, kastike valinnan
mukaan: mansikkakastike, suklaakastike tai
kiniskikastike, kermavaahtoa. Lisäpallo á 2€
6€

Perunan vaihto annoksiin +1€

SORBETTI
lime-sitrussorbettia, vadelmamelbaa

- JUOMATISO III 0,5L

6€

7€

MUSTIKKAPARFAIT

TALON VIINI 16CL

7,40€

täyteläinen mustikkajäädyke valkosuklaapohjalla,
vadelmamelbaa, kauden marjoja

PICCOLO 20CL

9,50€

9€

LIMPPARI 0,3L/0,5L
JÄÄVESI

3€ / 4,50€
1€

SUKLAAKAKKUA
mehevä amerikkalainen suklaakakku
suklaatäytteellä, vanhanajan vaniljajäätelöä,
suklaa- ja kinuskikastiketta, kermavaahtoa
10€

Mainitsethan erityisruokavaliot tilattaessa!
L=laktoositon, VL=vähälaktoosinen, M=maidoton, G=gluteeniton, mahd. G =mahdollisuus saada gluteenittomana

