
aamiainen klo 8-10.30
MUNA-PEKONI AAMIAINEN (M)  8,90 €

Munia, pekonia, paahtoleipää, salaattia, tomaattia,
tuoremehua, kahvi/tee

FITNESS TAKE AWAY BREAKFAST (L) 8,50 €
Turkkilaista jogurttia ja talon granolaa tai tuorepuuroa ja marjoja, hedelmiä, smoothie, kahvi/tee

lounas ma-pe klo 11-15
Valmistamme päivittäin kotiruokaa, päivän keittoa ja raikkaita salaatteja.

Lavazza-kahvi ja Clipper tee sisältyvät lounaan hintaan
 

PÄIVÄN LOUNAS 11,00 €
Salaattia, keittoa, lämminruokaa, leipää ja levite, kahvi / tee

PÄIVÄN KEITTO 9,00 €
Salaattia, leipää ja levite, kahvi / tee 
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O
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A

SUOSITUKSET

THE LADY PINOT GRIGIO  
12 CL 6,50 €  16 CL 8,00 €
Ferro 13, Doc Pinot Grigio delle Venezie, Italia 
Kuiva, hapokas, hedelmäinen, hieman 
sitruksinen, kukkainen, persikkaa ja 
hunajamelonia. Ruokasuositus: aperitiivi, 
pasta, seurustelujuoma, vähärasvainen kala

MENADE SAUVIGNON 
12 CL 7,40 €  16 CL 9,80 €
Espanja, DO Rueda
Kuiva , hedelmäinen, papaijinen, 
passionhedelmäinen Ruokasuositus:
Merenelävät ja merelliset pastaruuat

HIPSTER NEGROAMARONE 
12 CL 6,50 €  16 CL 8,00 €
Ferro 13, IGT Puglia, Italia  
Täyteläinen, keskitanniininen, tummaa 
kirsikkaa, kypsää karpaloa, mustikkainen, 
hieman pippuria, mehevä ja hilloinen.
Ruokasuositus: grilliruoka, pasta, pizza, tapas 
ja antipasti, seurustelujuoma

PETER LEHMAN LAYERS RED 
12 CL 7,40 €  16 CL 9,80 €
Australia, Barossa Valley
Täyteläinen, keskitanniininen, luumuinen, 
karpaloinen,
mustaherukkainen, hennon salmiakkinen, 
paahteinen
Ruokasuositus: pataruoka, porsas, nauta, 
grilliruoka

HEINEKEN 0 % HANASSA ! 0,25 L / 0,5 L 4,00 / 6,50 
Raikas ja ryhdikäs alkoholiton lagerolut

Hedelmäinen ja tasapainoinen maku, 100 % luonnolliset raaka-aineet ja Heinekenin 
ainutlaatuinen A-hiiva, ilman alkoholia. 
Valmistettu poistamalla alkoholi oluesta



ala carte klo 11
KANA & HALLOUMIJUUSTO SALAATTI (G) 14,50 €

SSalaattia, tomaattia, belugalinssejä, pariloitua kanaa & halloumijuustoa, 
tuoreita hedelmiä, punasipulia, mangovinaigrette

Lisäksi leipää (L) ja levitettä (L,G)

TALON TILLIKERMAINEN LOHIKEITTO (L,G) 16 € 

CLUBSANDWICH (L) 15 €
Pariloitua kanaa, talon chilimajoneesia, salaattia, pekonia, cheddarjuustoa, coleslaw, tomaattia, 

maalaisranskalaisia

PÄIVÄN SUOSITUSANNOS 14,50 € - 25 €
Liha- tai kalasuositus, päivän hinta ja lisäkkeet – kysy henkilökunnalta !

pizzat
VEGE (L)   12 € 

Puolikuivattua tomaattia, Kalamata-oliiveja,
herkkusieniä, rucolaa,

PYYDETTÄESSÄ vegaaninen juusto (VEG)

NAPOLINSALAMI (L)   14 € 
Napolinsalamia, Kalamata-oliiveja, herkkusieniä

ja puolikuivattua tomaattia

KEBAB  14 €
Kebab, jalapeno, feta

HAM & PINEAPPLE (L)   14 € 
Palvikinkkua, tuoretta ananasta ja Aurajuustoa

EKSTRATÄYTE   2 €

M MAIDOTON • G GLUTEENITON • VEG VEGAANINEN • L LAKTOOSITON
Emme voi luvata täyttä glutenittomuutta, koska keittiössämme käsitellään vehnäjauhoja.



pitat & burgerit 
VEGEPITA (M,VEG)  10 €

Falafelia, aiolia, talon chilikastiketta, punasipulia, tomaatti-salsaa, 
salaattia, minttu-jogurttia (L,G sis.maitoa) kipossa

LAMMASPITA (M)  12 €
Tanskalaista lammaskebabia, aiolia, chilikastiketta, 

punasipulia, tomaatti-salsaa, salaattia, minttu-jogurttia 
(L,G, sis. maitoa) kipossa

CHEESE BURGER (L)   13 € / 17 €
Kotimainen rotukarjan burgerpihvi 160g, cheddaria, talon chili-majoneesia, marinoitua 

punasipulia, tomaattia, Sauvon maustekurkkua, salaattia, maalaisranskalaiset

PREMIUM BBQ BACON BURGER (L)   14 € / 18 €
Kotimainen rotukarjan burgerpihvi 160g, cheddaria, pekonia, BBQ-kastiketta, tomaattia, 

marinoitua punasipulia, talon chili-majoneesia, Sauvon maustekurkkua, salaattia, 
maalaisranskalaisia

KAIKKI BURGERIT SAATAVILLA MYÖS VEGEPIHVILLÄ 
(M,VEG, SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ) 110 G

RANET JA DIPIT, LISUKKEET
lisäpihvi   160g  4 €

maalaisranskalaiset  4 €
bataattiranskalaiset  6 € 
halloumiranskalaiset 6 €

vihersalaatti  4 €

chilimajoneesi, aioli tai tryffeliketsuppi 1 € / kpl

Pyydettäessä annokseen gluteiiniton leipä tai hampurilaissämpylä. 
Bataatti- ja halloumiranskalaiset vaihdettaessa + 2 €

Burgerimme on testattu ja kehitelty kymmenien vuosien aikana golfravintoloissamme. 
Itsetehdyt kastikkeet ja tuore kotimainen rotukarjanpihvi ovat parhaimman burgerin perusta.

jälkiruoka & kahvi
MARJATRIFLE  (L,G)  6,00 €
LAVAZZA ESPRESSO 2,70 €

M MAIDOTON • G GLUTEENITON • VEG VEGAANINEN • L LAKTOOSITON
Emme voi luvata täyttä glutenittomuutta, koska keittiössämme käsitellään vehnäjauhoja.


