
PÄ Ä R U O AT

Tattirisotto (L–Ve) 13.8
salottisipuli, kasviskerma, tryffeliöljy ja grillattu putkivinokas

Päivän pasta 9

Sinisimpukat Chorizon kera (G) 16
fenkoli, varsiselleri, salottisipuli ja tomaatti-siiderikastike

Pannussa paistettu kalakotletti (G) 12.5
porkkanakreemi, kiehautetut vihannekset, 

chimichurri ja marinoitu inkivääri

Uunikypsä voikala (L–G) 15.5
pinaattikiinankaali, riisinuudelit, vokkivihannekset ja 

kookos-sitrusheinäkastike

Paahdettu maissikananfilee (L–G) 15
herkkusieni, pekoni, paahdetut vihannekset ja tryffelikastike

Paistettu fasaaninfilee (G) 16.5
Boulangere-peruna, pinaatti, katajanmarjakastike ja palsternakkalastut

Platzin burgeri 14.5
virolainen naudanlihapihvi, cheddar juusto, mango-chiliaioli ja 

ranskanperunat

Haudutettu naudanposki (L) 14
helmiohrasuurimo, paahtopunajuuri, paahtoporkkana ja 

savuluumukastike

Grillattu lampaankare 19.5
yrttikuori, vihreä hernekreemi, Beluga-linssit ja minttukastike

L I S U K K E E T  
Paahdetut vihannekset (L–G–Ve) 3.5

Tuore vihreä salaatti (L–G–Ve) 3.5
Ranskanperunat (L–G–Ve) 4

K E I T O T
Sosekeitto keltaisesta kukkakaalista (L–G–Ve) 6.5

vihannekset, vihannesliemi, palsternakkalastu ja puutarhayrtit

Mausteinen kanakeitto kookosmaidolla (L–G) 9
riisinuudelit, vihannesjulienne, mausteinen kookosmaitoliemi ja limetti

J Ä L K I R U O AT
1 pallo sorbettivalikoimasta (L–G–Ve) 2

Platzin jälkiruoka (V) 4.5
Tyrni-pannacotta (L–G–Ve) 5
kasviskerma, konvehti ja tuoreita marjoja

Lämmin omena-marsipaanileivos (V) 6
marjakastike ja jäätelö

Baileys-tiramisu (V) 6
kaakao ja tomusokeri 

Suklaafondant (V) 6.5
sinivatukka-tyrnikompotti ja vaniljajäätelö

S U U PA L AT
Kanaquesadilla ja mango-chilimajoneesi 7

Corndogs eli friteeratut maissimakkarat chorizon ja
makean chiliaiolin kera 6.2

Friteerattuja kuoreita ja valkosipulinen tillidippi (G) 6
Bruschettavalikoima 6

tomaattisalsa (L–Ve) ja paistetut sienet (L–Ve) ja 
vuohenjuustokreemi (V) 

Vihannesantipasti jaettavaksi (L–Ve) 10
Liha- ja juustovalikoima 2:lle 16

A L K U R U O AT
Guacamole-salaatti (L–G–Ve) 9.6

avokado, greippi, marinoitu kurpitsa, punasipuli ja mangokastike

Tattirisotto (L–Ve) 9
salottisipuli, kasviskerma, tryffeliöljy ja grillattu putkivinokas

Graavi kirjolohi 10.5
Hollandaise-kastike, punajuuriaioli, lentokalanmäti ja leipälastu

Gratinoidut jättiläiskatkaravut 13.5
salaattipeti, sitruskastike, yrttivoi ja tuore korianteri

Caesarsalaatti kanalla / tiikerikatkaravuilla 9.5 / 11.5
Roomansalaatti, parmesaani ja valkosipulikrutongit 

täyteläisen kastikkeen kera

Lämmin vuohenjuustosalaatti 10.5
salaattisekoitus, rapea leipä, saksanpähkinä-basilikapesto ja 

mansikka-balsamico

Savuankka-carpaccio (L–G) 10.5
tuoreet salaatinlehdet, kurpitsaöljy, granaattiomenakastike ja retiisilastut

Naudanlihatartar (L) 11.5
marinoidut shimejisienet, salottisipuli, tuore viiriäisenmuna, 

kilohaili ja kapris

G - gluteeniton, L - laktoositon V - kasvisruoka, Ve - vegan
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