
Pieneen nälkään 
 
 

Saaristolaisleipä paistetulla leipäjuustolla ja hunajalla. Lisänä minttua ja paahdettuja 
hampunsiemeniä 5,90e 

 
 

Lakritsi-tyrnigraavattua lohta ja smetanaa lämpimällä luomukauraleivällä  6,20e 
 
 

Lämmin savusiikaleipä saaristolaisittain tillismetanalla ja yrttiöljyllä 5,90e 

 
 

Suppilovahverokeittoa ja paahdettua maalaisleipää, kissamaisesti tarjoiltuna 8,90e 

 
 

Maalaisleipä kanalasta 9,90e 
Paistettua kanaa ja hernepestoa tarjoiltuna salaatilla ja talon yrttiöljyllä 

 
 

Metsäsienipiirakkaa 8,90e 
Lisänä raikasta salaattia, pikkelöityä punakaalia ja mustikkakastiketta 

 
 

Juustolautanen 10,90e 
Kahdelle 17,90e 

Suomalaisia juustoja, itsetehtyjä hilloja, paahdettua leipää ja tuoretta hedelmää 
 
 
  



Suureen nälkään 

 

Salaatti mustikalla, lämpimällä leipäjuustolla, saaristolaisleivällä ja paahdetuilla 
hampunsiemenillä 11,90e 

 

Lapinrieskapizzaa ja savusiikaa runsaalla salaatilla ja talon yrttiöljyllä 10,90e 
 

Ohrattoa ja suppilovahverokeittoa 12,90e 
Lagerissa haudutettua ohrarisottoa punajuurihöysteellä, suppilovahverokeittoa ja paahdettua maalaisleipää 

 

Liepuskakokoelma 13,90e 
Helkatin parhaat leipäset samalla lautasella 

 

Helkatin lautanen 15,90e 
Keittiön suosittelemat suomalaiset herkut suupalakoossa: juustoja ja kalaa, leipää ja hedelmää. Itsetehtyjä hilloja 

 sekä keittiön uutuuksia. 
   



Makeannälkään 

 
 

Suklaakakku 6,20e 

Maailman parhaan suklaakakun reseptillä leivottu mehukas suklaaunelma, lisänä tyrnivaahtoa ja 
mustikka-hunajakastiketta. 

 

Suklaakakku jäätelöllä 6,90e 
Maailman parasta suklaakakkua, vanhan ajan vaniljajäätelöä, mustikkakastiketta ja tyrnivaahtoa. 

 

Juustokakku korvapuustikierteillä 6,20e 
Korvapuustit ja juustokakku samassa, mikä voisi olla ihanampaa! Itseleivottua, tottakai. 

 

Kakkulajitelma 7,40e 
Kahdelle 11e 

Helkatin itseleivotut herkkukakut samalla lautasella: maailman parasta suklaakakkua, korvapuustijuustokakkua sekä 
tassuleivos. 

 

Päivän raakaherkku 7,40e 
Vaihtuva valikoima raakaherkkuja. Kysy keittiöltä päivän maut! 

 

Tiikerin  jäätelöannos 6,50e 
Tiikerikakkua, vanilja- ja tiikerijäätelöä, suklaakastiketta ja mantelirouhetta. 

 

Salmiakkia ja jäätelöä 6,50e 
Vanhan ajan vaniljajäätelöä, lakumarenkia, salmiakkirouhetta ja itsetehtyä salmiakki-vadelmahilloa. 

 

Suklainen herkkulautanen 10,50e 
Kahdelle 16,50e, useammille +5e/hlö 

Helkatin suklaiset herkut raikastettuna tiikerijäätelölla ja vanhan ajan vaniljajäätelöllä. Lisänä kissamaisia yllätyksiä! 
 



Lämpimät hörpyt 
 

 

Haudutettu tee 3,70e  
Oikeaoppisesti valmistettu laadukas irtotee. Kupillisen hinnalla pääset maistamaan makuja Suomen parhaista teekaupoista. 

 

Helkatin chai 4,90e 
Mustaa, mausteista, maitopohjaista teetä Helkatin omalla reseptillä ja katanmarjatujauksella. Saatavana myös vegaanisena. 

 

Kahvi 3,50e, lisäkupit 1e 
Suomalaisten pienpaahtimoiden vastajauhetuista pavuista. Kaikki suodatinkahvimme valmistetaan Hario V60 pour over -menetelmällä. 

 

Espresso 3e, tuplana 3,50e 
Suomalaisten pienpaahtimoiden parhaimmista pavuista uutettua tuoretta kahvia. 

 

Kisucappuccino 4,50e 
Ihastuttava cappuccino kissan kuvalla, kissaihmisen unelma! 

 

Suklaacappuccino 4,90e 
Suklainen cappuccino vastajauhetuista suomalaisten pienpaahtimoiden pavuista. 

 

Kisulatte 5,20e 
Maitokahvi yhdellä tai kahdella espressoshotilla, vaihtuvien pienpaahtimoiden tummapaahtoista pavuista. Kissankuvalla tietenkin! 

 

Kopi Luwak -sivettikissakahvi 25e 
Gayon vuoristossa vapaana elävän sivettikissan ruoansulatuselimistön läpi kulkenutta kahvia. Seremoniassa pääset seuraamaan vierestä kahvin 

käsinuuttamista Hario V60 pour over -menetelmällä. Pannusta riittä maisteltavaa kaverillekin! 
 

Lämmin kaakao kisunkuvalla 3,90e 
   



Kylmää ja  raikasta 
 
 

Kuplamehu 2,50e / lasi 
7e / pullo 

Talon sekoitus marjamehuja vaniljalla, lähitilan hunajaa ja kuplavettä. 
 

Mehu ilman kuplia 2,50e 
 

Kuplavesi 2e / lasi 
5e / pullo 

 

Le Pom 4,50e 
Laitilan perinteistä hedelmälimua 

 

Sitruunasooda 4,50e 
Laitilan sitruunalimua 

 

Kissalimppari 4,50e 
Punaherukkalimua Honkajoen panimolta 

 

Jäälatte 5,50e 
Espressoa, kylmää maitoa ja kahvijääpaloja. 

 

Kylmä kaakao jäätelöllä ja kermavaahdolla 5,50e 


