
Järvisaariston kalainen makupala  L (G)
Savumuikkuja, marinoituja ravunpyrstöjä,  

ruohosipulismetanaperunaa sekä  
paahdettua siemenleipää

12,00 / 17,00 €

Lahtelan Highland-härän rosepaisti  L G
Lähellä kasvatettua Lahtela Highland  

luomutilan härän rosepaistia, sipulihilloa,  
punaherukkaa, sinappimajoneesia ja versoja 

16,00 €

Samettisen kermainen sienikeitto  L (G)
Kermainen sienikeitto, joka viimeistellään  

sherryllä ja tarjoillaan talon grillatun leivän kera
11,00 / 16,00 €

Palvarin pyörykät  L, G
Maittavia pyöryköitä rotukarjan lihasta ja palvilampaasta 

perunamuusi pesässä, kermaista kastiketta sekä 
vodkapuolukoita

18,00 €

Sinappi-basilika lohta  L, G
Kevyesti savustettua lohta, palsternakkaperuna - 

muussia ja Kasinon parhaita kasviksia

27,00 €

Järvikuhaa ja friteerattua sitruunavoita  L
Kuhaa, voissa paistettua mustajuurta,  

tilliperunat sekä paistettua tattia

  28,00 €

Piilotettu ujo kana  L
Taikinoitua kanaa savujuustolla ja yrteillä,  

kellarijuureksia sekä tummaa viinimarjakastiketta

19,00 €

Lempeää härkää ja karitsaa  L  G  
Härän sisäfileetä aateloituna kuohkean  

lempeällä pippurikastikkeella, paahdettua 
karitsanmakkaraa omena-rosmariinihillokkeella,  

Kasinon kasvikset ja perunakakku

34,00 €

Kurpitsaa, kukkakaalia ja kellarijuureksia  VEG
Uunipaahdettu myskikurpitsaa, Savustettua kukkakaalia  

ja karamellisoituja kellarijuureksia kaurakermakastikkeella 
ja hernepyreellä

18,00 €

Alkuruoat Pääruoat

Ahdin antimet  L (G)
Savulahnaa ja vuolukermaa, lasimestarinlohta, paahdettua 
ruissihtileipää, marinoitua leipäjuustoa, katajamarinoituja 

kantarelleja ja hölskykurkkuja
14,00 € / hlö

Paimenen mureat  L (G)
Palvilammasta ja viinimarja hilloke, ylikypsää porsaan  

kylkeä ja omppua ruiskupissa, aromaattista homejuustoa ja 
hunajaa, kataja marinoituja kantarelleja ja hölskykurkkuja

14,00 € / hlö

Itselle tai jaettavaksi 

L laktoositon  G gluteeniton  (G) saatavilla gluteenittomana  VEG vegaaninen 
Lisätietoja allergioita ja intoleransseja aiheuttavista aineista ja tuotteista saa henkilökunnalta.



Paistettua lohta ja tillismetanaa  L G  12,00 €

Lihapyörykät ja kermakastike  L (G)  12,00 €

Kanaa ja vihanneksia vartaassa  
& majoneesidippi  L G  12,00 €

Valitse annokseen mieleisin lisuke:

ranskalaiset, perunamuusi tai valkosipuliperunat

Lapsille

Wanhan Kasinon ritarit  L
Kermavaahtoa ja talon mansikkahilloa

  9,00 €

Peltolan Blue  L (G)
Hienostunutta kotimaista sinihomejuustoa, kanelilastuja  

ja rosmariinihunajaa 

  9,00 €

Saaren synttärikakku  L 
Pikariin koottuna sokerikakkua, hilloa, tuoreita marjoja, 

kermavaahtoa ja kinuskikastiketta.

 9,00 €

Kipakka tyrnihyydyke  L (G)
Kermainen tyrnihyydyke, mehustettuja punaherukoita  

sekä mantelikeksi

  9,00 €

Jälkiruoat

L laktoositon  G gluteeniton  (G) saatavilla gluteenittomana  VEG vegaaninen 
Lisätietoja allergioita ja intoleransseja aiheuttavista aineista ja tuotteista saa henkilökunnalta.

Menu 1
50,00 €

Lahtelan Highland-härän rosepaisti   L G
Lahtela Highland luomutilan härän rosepaistia – 

luonnollisesti, läheltä, sekä sipulihilloa,  
punaherukkaa, sinappimajoneesia ja versoja 

***
Järvikuhaa ja friteerattua sitruunavoita  L

Kuhaa, voissa paistettua mustajuurta,  
tilliperunat sekä paistettua tattia

***
Saaren synttärikakku  L 

Pikariin koottuna sokerikakkua, hilloa, tuoreita 
marjoja, kermavaahtoa ja kinuskikastiketta.

Menu 2
53,00 €

Järvisaariston  
kalainen makupala  L (G)

Savumuikkuja, marinoituja ravunpyrstöjä,  
ruohosipulismetanaperunaa sekä  

paahdettua siemenleipää

***
Lempeää härkää ja karitsaa  L  G  

Härän sisäfileetä aateloituna kuohkean  
lempeällä pippurikastikkeella, paahdettua 

karitsanmakkaraa omena-rosmariinihillokkeella,  
Kasinon kasvikset ja perunakakku

***
Wanhan Kasinon ritarit  L

Kermavaahtoa ja talon mansikkahilloa


