Á la Carte
Alkuun

Etanoita L(G)
Valkosipuli-persiljavoissa haudutettuja etanoita
savuhilmajuustolla kuorrutettuna,
lähileipomo Rosetin vaalean leivän kera.
9,30 €
Haukicevicheä ja toutainta LG
Valkosipulilla, chilillä ja limellä maustettua haukea
ja toutaimesta valmistettuja frikettejä.
Kuusenkerkkävinegretessä maustettua versosalaattia.
10,80 €
Rautaveden kermainen ahvenkeitto L(G)
Tarjotaan tumman tervaleivän ja savuvoin kera.
9,80 € / 14,80 €
Carpaccio hevosen fileestä LG
Lisäksi kuusenkerkkävinegretellä
maustettua versosalaattia,
Herkkujuustolan Vilho-juustolla hunnutettuna.
10,30 €

Pääruuaksi

Koivupäreen päällä savustettua Rautaveden kuhaa LG
Päreen päällä tarjottua itse savustettua kuhaa.
Tarjotaan duchesseperunan, parsan,
crème fraiche -punajuurien
ja itse tehdyn hollandaisekastikkeen kera.
27,80 €
Pastiksella liekitetty sienirisotto LG
Vegaanivaihtoehto pyydettäessä

Mustasta torvisienestä ja suppilovahverosta tehty
pastiksella maustettu sienirisotto.
Parannellaan Herkkujuustolan
savuhilmalla ja hunnutetaan rucolalla,
marinoidulla punasipulilla ja Vilho-juustolla.
22,80 €
Mojito-kanaa L
Rommissa ylikypsäksi haudutettua kananrintaa.
Limellä ja mintulla maustettua krokettiperunaa ja
crème fraiche -punajuuria.
18,30 €
Lapinmiehen käristys LG
Perinteistä, Lapin salaisella reseptillä valmistettua
poronkäristystä. Tarjotaan tummalle tammilankulle
paahdetun perunamuusin kanssa. Lisäksi puolukkasurvosta,
suolakurkkua ja makeaksi haudutettuja punajuuria.
24,30 €
Emilin leike LG
Savuporolla ja juustolla täytetty ohut naudan ulkofilee,
savuhilmajuusto-kermaperunakakku ja punaviinikastiketta.
24,30 €
Klassinen pippuripihvi L
Kuohkealla pippurikastikkeella kruunattu mehevä pihvi
tarjoillaan tuorejuustotäytteisen uuniperunan kera.
31,90 €

Jälkeen

Täydellisen pehmeää suklaakakkua LG
Pehmeää, suussa sulavaa suklaakakkua ja
chili-mansikkahilloa
7,50 €
Konjakilla liekitettyjä mansikoita
ja vanhan ajan vaniljajäätelöä
11,90 €

Aina tilanteeseen sopiva

Juustolauta
Juustomestari Peter Dörigin valitsemia
täydellisen kypsyisiä Herkkujuustolan juustoja.
Katettuna koivupäreelle
omena-pähkinähillon kanssa.
11,80 €

Ellin lista

Pizzat

Ellivuoren leipä L
Paahtoleipäsiivulla porsaanleike,
paistettua tuoreananasta, parsaa ja persikkaa.
Annos kuorrutetaan bearnaisekastikkeella.
15,20 €

1. Suomi 100 -pizza L
Savuporo, marinoitu punasipuli, leipäjuusto.
Tarjoillaan puolukkahillon kera.
13,80 €

Elegantti fondue L(G)
(sopii myös kahdelle alkuruoaksi)
Kevyesti valkosipulilla ja chilillä maustettu fondue
Herkkujuustolan Metsuri-punahomejuustosta.
Tarjotaan runsaan vaalean dippileivän kera.
16,60 €
Savuporo-carbonarapasta L
Kermaista tuorepastaa, savuporoa, rucolaa ja
Mouhijärven Herkkujuustolan savuhilmajuustoa.
13,40 €
Kasvispasta L
Kermaista tuorepastaa, pisaratomaattia,
marinoitua punasipulia, tuorepinaattia ja
Mouhijärven Herkkujuustolan savuhilmajuustoa.
13,40 €
Pekoniburgeri

2. Kinkku-ananas-aurajuustopizza L
Klassinen pizza tuoreella ananaksella,
palvikinkulla ja aurajuustolla.
12,00 €
3. Kalastajanpizza L
Kylmäsavulohta, valkosipuli-chilihaukea,
marinoitua punasipulia, crème fraichea ja rucolaa.
14,00 €
4. Kolmen juuston pizza L
Buffalomozzarellaa, Väinönjuustoa,
Savuhilma-juustoa, pisaratomaattia,
marinoitua punasipulia ja rucolaa.
13,80 €
5. Pekonipizza L
Pekonia, aurinkokuivattua tomaattia, marinoitua punasipulia,
rucolaa ja paprikamajoneesia.
12,90 €

Burgerin saa myös kasvispihvillä.

Marinoitua punasipulia, salaattia, paprikamajoneesia,
suolakurkkua, salaattia, pekonia, tomaattia ja
maalaisranskanperunoita.
14,80 €
Kanakori L
Ranskalaisia, paneroituja kanatikkuja sekä
omavalintainen dippikastike.
8,50 €
Nacholautanen L
Juustokastikkeella ja Herkkujuustolan savuhilmajuustolla
gratinoituja maissilastuja. Itsetehtyä tuoresalsaa, aiolia,
olutpaneroituja sipulirenkaita ja friteerattuja jalapenoja.
13,50 €
Ranskanperunat/bataattitikut 5€

Käytämme pizzoissa juustoraastesekoitusta, jossa on
mozzarellajuustoa sekä Mouhijärven Herkkujuustolan
savuhilma-raastetta.

Lisäkkeet

valkosipuli tai rucolaöljy 1,50 €
aioli 1,50 €
paprikamajoneesi 1,50 €
ketsuppi 0 €
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