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Selection of our Meats and Cheeses (G, gluteenittomalla
leivällä)16.50€
Valikoima parmankinkkua: Coppa, Salami
Valikoima juustoja: Ricotta, Grana ja Manchego
Tuoreita hunajaisia kauden kasviksia, sekä sitruunalla ja pippurilla
maustettua oliiviöljyä ja pizzaleipää
Mozzarella di Bufala (G, gluteenittomalla leivällä) 11.00€
Buffalomozzarellaa, pestoa ja valkosipulipaahdettua
paprikaa ja oreganoleipää
Valkosipulileipää (L, M) 9.00€
Kiviarinassa paistettua ja valkosipuliöljyssä pyöriteltyä
itsetehtyä leipää, sekä ruohosipuliaiolia

VL = vähälaktoosinen L = laktoositon G = gluteeniton M = maidoton

KASVIPOHJAISET-’PLANT-BASED’
TK’s Salad (G,L) 11.00€ /16.00€
Raikas mix parmesaanijuustoa, marinoitua sipulia,
paahdettua kirsikkatomaattia, varsiselleriä, rucolaa, vihreää
salaattia, tuoretta fenkolia, granaattiomenaa,
tuoretta pinaattia ja leipäkrutonkeja
TK’s Salad with Glow-fried Salmon(G, L) 16.00€ /24.00€
TK’s -salaatti ja loimulohta
Shallot Onion and Mushroom Soup (L) 9.00€ /15.00€
Kermainen salottisipuli-sienikeitto ja sienicrostini

VL = vähälaktoosinen L = laktoositon G = gluteeniton M = maidoton

PÄÄRUOAT
Salmon Polpette and Skin-on Potatoes (L) 19.00€
Käsin tehtyjä, paistettuja merilohipyöryköitä, kuoriperunoita,
tillivoita, valkosipulimajoneesia ja chiliä
Beef Tagliata (L,G) 28.00€
Yrttimaustettua häränfileetä ja rosmariiniperunalohkoja
Valinnaisena kastikkeena:
Sinihomejuustokastike (G) 2.50
tai
Pippurikastike (L,G) 2.50
Brown Trout & Pumpkin Potatoes (L,G) 25.00€
Rapeaksi paistettua taimenta, kurpitsa-perunamuhennosta,
valkoviinikastiketta ja sitruunainen vihersalaatti
Classic Hamburger (saatavana myös kasvisburger) 19.00€
Briossisämpylän välissä 150g:n rotukarjan jauhelihapihvi, ruohosipuliaiolia,
salaattia, suolakurkkua, marinoitua sipulia, cheddarjuustoa,
maalaisranskalaisia ja valkosipuli-paprikamajoneesia
Fish & Chips (L) 19.00€
Olutpaneroitua ahventa, maalaisranskalaisia, ruohosipuliaiolia ja
paahdettua sitruunaa
BBQ-Ribs (L,G) 22.00€
Mureaksi haudutettuja porsaan barbequeribsejä, paistettua bataattia,
coleslaw-kaalisalaattia ja aurajuustodippi
Extra Tender Brisket & Cauliflower Purée (L, G) 23.00€
Hitaasti kypsytettyä häränrintaa, cheddarjuustokastiketta ja
ruusukaali-sinapinsiemensalaattia
Tasty Linguine 15.00€
Linguinepastaa, proscuitto crudo -kinkkua, punasipulia,
valkosipulipaahdettua kirsikkatomaattikastiketta ja ricottajuustoa

VL = vähälaktoosinen L = laktoositon G = gluteeniton M = maidoton

PIZZAT
Margherita 14.00€
Tomaattikastike, mozzarella ja basilika
Bufalina 15.00€
Margheritapohjalle lisättynä tuoretta buffalomozzarellaa,
suolaa, pippuria ja extra virgin -oliiviöljyä
Salmon Blanca 16.50€
Kylmäsavulohi, merileväkaviaari,
crème fraîche, sitruuna ja tuore tilli
Blanca 15.00€
Briejuusto, ilmakuivattu kinkku,
tryffeliöljy, tuore pinaatti ja paahdetut pinjansiemenet
Milano 15.00€
Tomaattikastike, kinkku, paahdettu herkkusieni,
grillattu artisokka, musta oliivi ja oliiviöljy
Parma 15.50€
Tomaattikastike, parmankinkku, parmesaanijuusto,
rucola ja oliiviöljy
The Farmer 16.00€
Tomaattikastike, chorizo, pekoni, pecorinojuusto, basilika,
paprika, chili-oliiviöljy ja oregano
Cubana 16.00€
Tomaattikastike, kinkku, ananas ja aurajuusto
Fantasy 17.00€
Tomaattikastike ja kolme mieleistäsi täytettä yllä olevista pizzoista
Lisätäyte 1.50€
Puolitus 2.00€

LASTEN MENU
Lasten menu 11.00€
Vesimelonia
Päivän pääruoka tai lasten pizza kolmella täytteellä
Jäätelöpallo

JÄLKIRUOAT
Carrot Cake with Vanilla Sauce (VL) 7.50€
Porkkanakakkua ja vaniljakastiketta
Pistachio Art Gelato with Berries of the Season 8.00€
Pistaasijäätelöä, keksiä ja kauden marjoja
Blueberry and Raspberry Sorbet (M) 8.00€
Mustikka- ja vadelmasorbetti
Vanilla Ice Cream, Whipped Cream and
Sweet Cherries (VL) 9.00€
Vaniljajäätelöä, kermavaahtoa ja makeita kirsikoita
PÄIVÄN JÄLKIRUOAT
Jäätelö 3.50€/pallo
Sunborn Bakeryn päivän kakku 7.00€
Henkilökuntamme kertoo mielellään
lisää jälkiruoistamme.

VL = vähälaktoosinen L = laktoositon G = gluteeniton M = maidoton

