
Huom! Joissakin annoksissa on allergeeneja tai lisäaineita. 
Lisätietoa niistä saat tarjoilijalta.

Kaikki hinnat ovat euroissa ja sisältävät alv 20%.

HAMPURILAINEN  
JA VOILEIPÄ

Meriton pihvivoileipä  
naudanlihapihviä, dijon-sinappia, grillattua 

paprikaa, paistettuja sieniä, marinoitua 
punasipulia, vuonakaalia ja ranskalaisia

20.00

Talon juustohampurilainen 
naudanlihapihviä, juustoa, rapeaa pekonia  

ja lehtisalaattia
18.50

Musta burgeri kanalla  
broilerin pihviä, coleslaw-salaattia  

ja kotitekoisia pelimerkkejä
  17.50 

Club sandwich kanalla 
grillattua broilerinrintaa, lehtisalaattia, 

tomaattia, paistettua munaa, rapeaa pekonia, 
majoneesia ja ranskalaisia

17.00

Enchilada broilerilla   
sipulia, kidneypapuja ja cheddarkastiketta

16.50

VIROLAINEN KEITTIÖ
Savustettua ankeriasta, paistettuja 
perunoita ja piparjuurikastiketta 

14.00

Kokin suositus

Etelä-Viron metsien saksanhirven 
pihvi, peruna-ohraryynipuuroa ja 

karpalokastiketta  
29.00

Omenapiirakka mummon tapaan 
vaniljakastikkeella

5.50

KEITTO 
Unkarilainen gulassikeitto  

naudanlihalla   
7.50 

Skandinaavinen kalakeitto 
7.50 

Kurpitsakeitto 
6.50

Päivän keitto 
4.50

SALAATTI 

          
Välikyljyssalaatti 

grillattua välikyljystä, kirsikkatomaatteja, kurkkua, 
paistettuja vihreitä papuja, punasipulihilloketta, 

yrttiöljyä, sinappikastiketta ja ciabattalastuja
15.00

Kokin suositus

Lämmin lohisalaatti
paistettua lohta, Agata perunoita, vihreitä papuja, 

punasipulihilloketta ja aioli
12.50

Caesarsalaatti  
9.50

lisä grillattu broilerinrinta 3.50

Punajuurisalaatti 
vuohenjuustoa, päärynää ja hunajaa 

8.00

Caprese-salaatti  
mozzarellaa ja grillattuja mustia tomaatteja

 7.50

  2 LAJIN MENU  
29 eurolla hyvä ruoka ja 

lasillinen viiniä  
 

 Valitse alkuruoka ja pääruoka tällä symbolilla  
merkityistä annoksista sekä lasillinen talon  

valko- tai punaviiniä 

KASVISRUOKA
Kasvishampurilainen

avokado, guacamole, grillattu paprika ja kesäkurpitsa, 
halloumi-juusto ja bataattiranskalaiset

16.50

Intialainen kasviscurry  
hummusta, riisiä, pitaleipää ja tofua 

16.00

Grillattu tofu-salaatti  
mangoa, parsaa, tofua ja kirsikkatomaatteja

9.00

 TALON ERIKOINEN   
Grillattu uusiseelantilainen lampaankare 

bulguria sipulilla ja valkosipulilla, höyrytettuja 
vihanneksia ja paahdettua bataattia 

27.00

Kokin suositus

Höyrytetty kuha  
höyrytettyä parsaa, bulguria, grillattuja 

kirsikkatomaatteja ja sitruuna-ruohosipulikastiketta
22.00

Porsaanleike   
Duchesse-perunoita, marinoitua kurkkua 

ja sienikastiketta
19.00

Lohipasta
fettuccine tuorepastaa, kirsikkatomaatteja,  

purjoa ja cheddarkastiketta 
17.00

Sinisimpukat
kookosmaitokastikkeessa ja leipä 

15.50

LISUKKEET 

Grillattuja kasviksia  
4.70

Bataattiranskalaisia
4.50

Tuoretta salaattia 
4.50

Pihvi-ranskalaisia
4.50

Ranskalaisia perunoita 
4.00

Perunasosetta
3.90

JÄLKIRUOKA

Juustolautanen 
mini sokerikakkua ja  karhunvatukkahilloa

9.00

Kokin suositus

Creme brulée trio  
vanilja, kirsikka ja pistaasi   

7.00

Suklaafondant
vaniljajäätelöä

6.50

Sundaejäätelö
vaniljajäätelö, murskattua maapähkinä M&M’s,  

suklaasiirappi
5.00

Jäätelövalikoima
1 pallo 2.00

2 palloa 2.50

MENU GRILLIRUOKA 

Kaikkiin grilliannoksiin kuuluu: grillatut 
kirsikkatomaatit, salottisipulit, 

tuorejuustolla täytetyt herkkusienet sekä 
kastike valintasi mukaan.

Kastikkeet: viinikastike, viherpippuri-
kastike, sienikastike sekä tomaattikastike. 

Välikyljys 300g 
29.00

Naudan lehtipihvi 300g
27.00

Pieni pihvi (filet mignon) 200g 
25.00

Lohifilee 
20.00

Broilerin rintafile 
18.00

MAISTUISIKO KAHVI?
Kahvivalikoimastamme löytyvät 

kahvit kaikkiin makuihin.  
Kysy lisää henkilökunnalta


