SALAATIT JA MUUT ALKUJUTUT

JO PERINTEEKSI MUODOSTUNEET

Sveitsin keisari (L)

Lankuta baby (L)

Romainesalaattia, paksua parmesankastiketta ja

Sveitsin alkupalalankku – härän rosee-paistia ja

murustettua leipää.

savuporsaankylkeä, loimulohta, katkarapuja ”skagen”

Se vaan pelkästään

pieni

iso

kulho

ja näkkäriä, juustoja ja karviaishilloa sekä versoja ja

9€

13 €

21 €

kotijuustoa. pieni 10 € / iso 21 €

Tipulla

11 €

15 €

26 €

Jokiravulla

13 €

17 €

28 €

Sveitsinmeren keitto (L)
Merellinen keitto, jossa sulassa sovussa uiskentelevat

Lande (L, G)

lohi, rapu ja fenkoli. Nautitaan saaristolaisleivän

Maalaissalaattia, luomukananmunaa, parsaa,

kanssa. pieni 14 € / iso 20 €

grillattuja kevään kasviksia ja sinappisoosia. Saat
Landea myös useammalla täytteellä; 3,50 €/täyte.
pieni

iso

kulho

Vihreällä kuulalla (avokado)

10 €

14 €

28 €

Possulla ja härällä

12 €

16 €

30 €

Taas sillä Tipulla

12 €

16 €

30 €

No se pieni vihreä (L, G)
Pieni vihersalaatti lisäkkeeksi tai alkupalaksi. 3,50 €

Meidän Leike (L)
Juustolla täytetty ja leipämuruilla kuorrutettu
vasikanleike, rapeaa possunkylkimurua, muussattua
perunaa ja voissa haudutettuja herneitä. 26 €

HIILILTÄ
Kalaa (L, G)
Hiiligrillattua lohta, pottuja, parsaa ja voikastiketta.
21 €

LEIVÄT
Katkis (L)
Sveitsin muhkea toast skagen, sitruunamajoneesissa
pyöräytettyjä katkarapuja, siian mätiä, paahdettua
leipää ja luomukananmunaa. pieni 10 € / iso 16 €

Kanaa (L, G)
Luullinen kananrinta, pottuja sesongin kasviksia ja
gremolataa. 24 €

Härkää (L, G)

Lohi (L)
Hiiligrillattua lohta maalaisleivällä, tartar-kastiketta,
maustekurkkua ja marinoitua retikkaa.

Grillattu härän entrecote, bearnaise-kastiketta,
varhaisperunasalaattia ja kevään kasviksia. 27 €

pieni 10 € / iso 16 €

P.S.
Maalaisranskanperunat ja aioli 4 €

Sveitsin leipäkori kahdella levitteellä

VL = vähälaktoosinen, L = laktoositon, M = maidoton, G = gluteeniton
Lisätietoja ruokatuotteen allergeeneista saat henkilökunnalta.

4€

HAMPPARIT

SVEITSIN KIEKOT ELI PIZZAT

Ukkeli (L)

Kiivas (L)

Hiilillä grillattu häränjauhelihapihvi, cheddaria,

Mausteista chorizoa, paahdettua paprikaa, tomaattia

suolakurkkua ja pekonia. 18 €

ja paahdettua sipulia. 15 €

Kanuli (L)

Huoleton (VL)

Nyhtökanaa, marinoitua punasipulia,

Kanaa, vuohenjuustoa, päärynää ja sipulia. 12 €

sitruunamajoneesia ja kurkkua. 18 €

Sievä (L)
Kasvis (L)

Jokirapua, smetanaa, parsaa ja kylmäsavulohta. 15 €

Hampurilainen avokadokreemistä, paahdetusta
paprikasta ja pikkelöidystä kesäkurpitsasta.
Voidaan myös valmistaa vegaaniversiona. 16 €

Maittava (L)
Ilmakuivattua kinkkua, rucolaa ja tomaattia. 14 €

Sveitsin hampparit tarjoillaan paahdetun briossin
sekä itse tehtyjen maalaisranskanperunoiden ja aiolin
kera. Hampparit voidaan pyynnöstä valmistaa myös
gluteenittomina.

KEKSIT, HILLOT JA HUNAJAT
Sorpettia ja soppaa (L, G)

Sveitsin omenainen (L)

Raparperi-sorbettia ja hedelmäkeittoa. 9 €

Sveitsin omenahyvettä ja vaniljajäätelöä. 9 €

Kaisu ja Pätkä

Jäätelöt (G)

Meidän Kaisun reseptillä valmistettua Pätkis-kakkua,

Peltolan Juustolan valmistamia jäätelöitä.

tuorejuustokermaa ja suklaasoosia. 9 €

Kysy kauden makuja henkilökunnaltamme.
3,50 €/pallo, 5 €/2 palloa

Mummin letut (L)
Lettuja nurmijärveläisen Krannin tilan jauhoista,
hedelmiä ja siirappia. 9 €

VL = vähälaktoosinen, L = laktoositon, M = maidoton, G = gluteeniton
Lisätietoja ruokatuotteen allergeeneista saat henkilökunnalta.

LAPSET
PIKKUNÄLKÄÄN
Hedelmä- tai vihanneskuppi (M, G)		 4 €

OIKEAAN NÄLKÄÄN
Hamppari				 10 €
Voidaan valmistaa gluteenittomana pyydettäessä.

Fish & Chips 				 10 €
Kanavarras (L) 				 10 €
Vegaaniraviolit tomaattikastikkeella (M) 9 €
Lehtipihvi (L, G) 				 10 €

ATERIAN KRUUNUKSI
Lettuja ja hilloa 				 6 €
Päällikön uskomaton jäätelöannos 		 7 €
Vohvelia, maitosuklaakastiketta, keksinmuruja,
kermavaahtoa, Pätkis-muruja, mansikka- ja suklaajäätelöä.

VL = vähälaktoosinen, L = laktoositon, M = maidoton, G = gluteeniton
Lisätietoja ruokatuotteen allergeeneista saat henkilökunnalta.

