SALAATIT JA MUUT ALKUJUTUT

LEIVÄT

Kiva keitto

Talon klassikko skagen

L

L

Kuohkeaa maa-artisokkakeittoa

Sveitsin muhkea Toast Skagen, sitruunamajoneesissa

ja Peltolan Blue juusto-voikierre. 9 €

pyöräytettyjä katkarapuja, siian mätiä, paahdettua
leipää ja luomukananmunaa. pieni 10 € / iso 16 €

Sveitsin keisari

L, (V)

Lohi

L

Romainesalaattia, paksua parmesankastiketta ja

Loimulohta maalaisleivällä, sinappikastiketta,

murustettua leipää.

luomukananmunaa ja hernettä. pieni 10 € / iso 16 €

Vegaaniversiossamme vegaanimajoneesista tehty
kastike, vegaanijuustoa ja paahdettuja valkopapuja.

Tuhti

L

Tervahautaoluessa haudutettua porsasta sekä
Se vaan pelkästään

pieni

iso

kulho

villiyrteillä maustettua tattimuhennosta.

9€

13 €

21 €

Lämmin leipä - parhaimmillaan kylmän oluen kera
nautittuna. 15 €

Vegaani

10 €

14 €

23 €

Tipulla

11 €

16 €

27 €

Jokiravulla

14 €

18 €

29 €

JO PERINTEEKSI MUODOSTUNEET
Sveitsin Lande

L, G

Uunipaahdettua punajuurta, marinoitua tomaattia,

Lankuta baby

tyrnimarinoitua omenaa ja luomukananmunaa.

Sveitsin alkupalalankku – härän roseepaistia ja

L

Valitse joko vadelma-vinaigrette tai sinappikastike.

mallaspossua, loimulohta ja kreemiä, katkarapuja

Saat Landea useammalla täytteellä; 3,50 €/täyte.

”skagen”, pientilajuustoa ja Sveitsin herukkahilloa.
pieni 11 € / iso 21 €

Ylikypsää lammasta

pieni

iso

kulho

13 €

17 €

30 €

Meidän leike

L

Miedosti savustettua kanaa

12 €

16 €

29 €

Juustolla täytetty ja leipämuruilla kuorrutettu

Paahdettuja kasviksia

10 €

15 €

27 €

vasikanleike, rapeaa possunkylkimurua, muussattua
perunaa ja voissa haudutettuja herneitä. 27 €

Lihaisa
No se pieni vihreä

L, G

L

Oluessa haudutettua lampaan potkaa, ohrattoa
ja paahdettuja juureksia. 24 €

Pieni vihersalaatti sivuun tai alkuun. 3,50 €

Ohrattoa

L

Ohrasta tehtyä maukasta risottoa, lähimetsien sieniä
sekä pähkinää. 17 €

P.S.
Maalaisranskanperunat ja aioli		

4€

Sveitsin leipäkori voilla ja levitteellä

4€

Bataattiranskanperunat ja aioli 		

6€

L = laktoositon, M = maidoton, V = vegaaninen, G = gluteeniton, (G) = voidaan valmistaa gluteenittomana
Useista tuotteista saatavilla myös kasvisversio! Lisätietoja ruokatuotteen allergeeneista saat henkilökunnalta.

HIILILTÄ
Härkää

SVEITSIN KIEKOT ELI PIZZAT
L, G

Savu

L

Hiiligrillattua härän ulkofileetä, pippurikastiketta,

Savustettua mozzarellaa, savustettua kanaa

Lopen perunaa ja kauden kasviksia. 27 €

ja Tilan tomaattikastiketta. 13 €

Lohta

Veggis

L, G

L

Hiilillä paahdettua lohta, rosé-hollandaisea, Lopen

Paahdettua paprikaa, kesäkurpitsaa, punasipulia,

perunaa ja kauden kasviksia. 22 €

parmesaania ja rucolaa. 13 €

Katiska

Surffi ja turffi

Keittiömestarin kalaonnesta riippuen saatavilla olevaa

Jokirapua, lammas-chorizoa, kirsikkatomaattia

päivän kalaa. Kysy tarjoilijalta lisää.

ja marinoitua chiliä. 18 €

Luigi

L

L

Pestoa, ilmakuivattua kinkkua, rucolaa
ja aurinkokuivattua tomaattia. 16 €

SVEITSIN BURGERIT
Ukkeli

L, (G)

Hiilillä grillattu häränjauhelihapihvi, cheddaria,
suolakurkkua ja pekonia. 19 €

KEKSIT, HILLOT JA HUNAJAT

Lohi

Rikkaimmat ritarit

L, (G)

Lohta, tillikreemiä, salaattia ja punasipulia. 19 €

Nämä syntiset herkut vaniljamoussen
ja sitruuna-mansikkahillon kanssa. 9 €

Miedosti savuinen kanuli

L, (G)

Itse savustettua kanaa, kermaista BBQ-kastiketta,
kalkkunapekonia, salaattia ja tomaattia. 17 €

Vegaani

M, V, (G)

Vegaanisämpylän välissä falafelpihvi sekä herkkuja
avokadokreemistä, paahdetusta paprikasta ja
pikkelöidystä kesäkurpitsasta. Kaiken kruunaa
bataattiranskalaiset. 18 €

Kolmen omenan hyve
Omenahilloketta, kanelimarinoitua omenaa,
omenagranitea, lämmintä kinuskikastiketta
ja aavistus calvadosta. 9 €

Se toisenlainen jäätelöelämys
Viskijäätelöä, mallascrumblea
ja piparimaustettua moussea. 9 €

Kaisu ja Pätkä
Sveitsin hampparit tarjoillaan paahdetun briossin

Kaisu-tädin reseptillä valmistettua Pätkis-kakkua,

sekä maalaisranskanperunoiden ja aiolin kera.

tuorejuustokermaa ja suklaasoosia. 9 €

Bataattiranskalaiset maalaisranskalaisten tilalle?
No problem, + 2 €.

Juustottaako?
Kolmea pientilajuustoa ja itsetehtyjä hilloja. 12 €

Jäätelöt

G

Peltolan Juustolan valmistamia jäätelöitä.
Kysy kauden makuja henkilökunnaltamme.
3,50 €/pallo, 5 €/2 palloa

L = laktoositon, M = maidoton, V = vegaaninen, G = gluteeniton, (G) = voidaan valmistaa gluteenittomana
Useista tuotteista saatavilla myös kasvisversio! Lisätietoja ruokatuotteen allergeeneista saat henkilökunnalta.

LAPSET
PIKKUNÄLKÄÄN
Hedelmä- tai vihanneskuppi

M, G

4€

OIKEAAN NÄLKÄÄN
Hamppari

L, (G)			

10 €

Fish & Chips 			

10 €

Kanavarras

10 €

L 			

Vegaaniraviolit tomaattikastikkeella
Lehtipihvi

L, G			

M, V 9 €
10 €

ATERIAN KRUUNUKSI
Rikas ritari ja jäätelöä 			

6€

Päällikön uskomaton jäätelöannos

7€

Vohvelia, maitosuklaakastiketta, keksinmuruja,
kermavaahtoa, Pätkis-muruja, mansikka- ja suklaajäätelöä.

L = laktoositon, M = maidoton, V = vegaaninen, G = gluteeniton, (G) = voidaan valmistaa gluteenittomana
Useista tuotteista saatavilla myös kasvisversio! Lisätietoja ruokatuotteen allergeeneista saat henkilökunnalta.

