
SALAATIT
ALKUSALAATTI 4,90 €
Vihersalaattia, kirsikkatomaattia, kurkkua, patonkia

TOFUSALAATTI 10,20 €
Paistettua tofua, paprikaa, kurkkua, kirsikkatomaattia, siemen-
sekoitus. L, G
*Viinisuositus: EGIL 

VUOHENJUUSTOSALAATTI 12,90 €
Tässä salaatissa kohtaavat raikas salaatti, täyteläinen vuo-
henjuusto, paahdetut pähkinät, kurkku, kirsikkatomaatit ja 
paholaisenhillo L, G
*Viinisuositus: EGIL

KANA CAESAR -SALAATTI 12,50 €
Tämä salaatti ei turhia esittelyitä kaipaa. Täyteläistä Cae-
sar-kastiketta, kanaa, krutonkeja ja parmesanjuustoa. L, (G)
*Viinisuositus; Rönnvikin Rose

LOHISALAATTI 12,50 €
Raikasta salaattisekoitusta, paahdettu lohimedaljonki, punasi-
pulia, kurkkua, tomaattia ja sitrusvinaigrettea. M, L, G
*Viinisuositus: EGIL

PASTAT
KAURAJAUHISPASTA 11,50 €
Kasvisruokailijan herkku, yrttipastaa, maustettua kaurajauhista, 
kirsikkatomaattia ja parmesanilastuja. L (G)
*Viinisuositus: Kostian Kutsu

BBQ-KANAPASTA 13,90 €
Tässä vasta suomalaiseen makuun klassikkopasta. Kermaista 
BBQ-kastiketta, broilerin fileetä, sekä parmesanjuustoa. L, (G)
*Viinisuositus: Rönnvik, Viherherukka

PESTO-VUOHENJUUSTOPASTA 13,90 €
Tämä aivan älyttömän herkullinen pasta-annos sisältää täyte-
läistä pähkinäpestoa, paahdettua vuohenjuustoa, rucolaa ja 
paholaisenhilloa. L, (G)
*Viinisuositus: EGIL

PASTA CARBONARA 11,90 €
Perinteisellä italialaisella reseptillä valmistettua pastaa, jossa 
pastana on spaghetti. Raaka-aineina pekonia, parmesanjuus-
toa, kananmunaa ja mustapippuria. L (G)
*Viinisuositus:. Kostian Kutsu



LEIVÄT
PULLED PORK -LEIPÄ 13,90 €
Metsärannan laadukkaasta porsaan lihasta valmistettu pulled 
pork saa rinnalleen herkullisen tumman moniviljaleivän. L (G)
*Viinisuositus: Kostian Kutsu

KANA-VUOHENJUUSTOLEIPÄ 13,90 €
Tämä leipä on juuri sinulle, joka tykkäät täyteläisestä vuohen-
juustosta ja sen kylkeen laitetusta broilerin fileestä. Mukana 
ripaus tuorejuustomassaamme ja rucolaa, sekä paholaisenhil-
loa. L, (G)
*Viinisuositus: EGIL

PINAATTI-MOZZARELLALEIPÄ 13,90 €
Jos vain tykkäät yhtään pinaatista ja mozzarellasta, niin tämä 
herkku on sinun valintasi. Sopii kasvissyöjälle, kuin sekasyöjäl-
le. Tarjoillaan raikkaan salaatin kera. L, (G)
*Viinisuositus: Rönnvik, Viherherukka

UUNIPERUNAT
NYHTÖKAURA-UUNIPERUNA 10,20 €
Omalla reseptillä valmistettu täyte takaa kasvisruokailijan 
makunautinnon. Tarjoillaan raikkaan vihersalaatin ja coleslaw:n 
kanssa. L, G
*Viinisuositus: Egil

SAVUPORO-UUNIPERUNA 11,20 €
Uuniperuna saa täytteeksi herkullisen savuporomassan. 
Tarjoillaan raikkaan vihersalaatin ja coleslaw:n kanssa. L, (G)
*Viinisuositus: Kostian Kutsu

KANA-RUCOLA -UUNIPERUNA 10,20 €
Klassinen uuniperuna saa täytteeksi talomme omalla reseptillä 
valmistetun kana-rucolatäytteen. Tarjoillaan raikkaan vihersa-
laatin ja coleslaw:n kanssa. L, (G)
*Viinisuositus: EGIL

PULLED PORK -UUNIPERUNA 10,20 €
Uuniperunan täytteeksi tulee omalla reseptillä keittiössämme 
Metsärannan possusta valmistettua pulled porkia. Tarjoillaan 
raikkaan vihersalaatin ja coleslaw:n kanssa. L, (G)
*Viinisuositus: Kostian Kutsu

MINEA LEHTIPIHVI 14,90 €
Porsaan lehtipihvi 150 g, talon perunamuusi, maustevoi. L, G
*Viinisuositus: Kostian Kutsu

PAISTETTUA LOHTA 14,90 €
Muusia ja sitruunaa
*Viinisuositus: Egil

Pasta-annokset, lehtipihvi ja paistettu lohi sisältävät
alkusalaatin ja patongin.



RÖNNVIKIN VIINIT
EGIL (KARVIAISVIINI) 28,90 €/PLO 6 €/12 CL 
on riesling-tyyppinen puolikuiva karviaisviini. Egil on omiaan 
kalan ja siipikarjan kanssa sekä seurusteluviininä hieman kui-
vemman viinin ystäville.

KOSTIAN KUTSU 25,90 €/PLO 5,50 €/12CL
Mustaherukasta valmistettu Kostian Kutsu on ollut Rönnvikin 
valikoimissa tilan alkuajoista asti. Kostian Kutsu on voittanut 
Suomen Tilaviinikilpailun kahdesti, vuonna 2001 ja 2002.

ILMOILAN IMPI 39,90 €/PLO 7 €/12 CL
on makea vadelmaviini, joka sopii leivosten ja kakkujen oheen 
jälkiruokaviiniksi.

KAMREERIN VAALEA 39,90 €/PLO 7 €/12 CL
Vaalea on erinomainen seurusteluviini, mutta suosittelem-
me kokeilemaan sitä myös salaattien ja keveiden liharuokien 
kanssa.

RÖNNVIK VIHERHERUKKA 26 €/PLO
Nimikkoviinimme Rönnvik on harvinaisesta viherherukasta val-
mistettu vaalea viini, joka kuuluu tilan alkuperäisvalikoimaan.

RÖNNVIKIN ROSE 26,70 €/PLO
on puna- ja valkoherukasta valmistettu kevyt ja raikas seu-
rusteluviini. Rosé on verraton viilentäjä kuumina kesäpäivinä, 
mutta myös salaattien ja keveiden liharuokien seurana.

*Kysy lisää tilausviineistä henkilökunnaltamme.

KYLMÄT JA KUUMAT
JUOMAT
Hanaolut 0,5 l 7 €
Krušovice 0,5 l 8 €
Strongbow 0,33 l  7,50 €
Sol 0,33 l  6,50 €
Lonkero 0,33 l  6,50 €
Virvoitusjuoma 0,33 l  2,90 €
Virvoitusjuoma 0,5 l  3,90 €
Fresita 0,2 l  7,90 €
Baileys 4cl  6,90 €
Konjakki V.S.O.P 4 cl  8,90 €
Wisky 4 cl  7,90 €
Limoncello di Sorrento  6,90 €
Gin Tonic  9,90 €
Irish Coffee  8,90 €
Baileys-kaakao  8,90 €



JÄLKIRUOAT
SUKLAAFONDANT 7,90 €
Tässä on herkullinen perinteinen italialainen jälkiruoka, joka 
sopii suklaan ystävälle. Sisus lähes sulaa suklaata.

MUMMON MUSTIKKAPIIRAKKA 6,90 €
Herkullinen ja mukavan maittava perinteinen mustikkapiirakka, 
jonka kanssa tarjoillaan pallo vaniljajäätelöä. L, G

MINEA JÄÄTELÖANNOS 6,90 €
Kaksi palloa valitsemaasi jäätelöä, kinuskikastiketta, kerma-
vaahtoa ja strösseleitä. Maut: vanilja, suklaa, mansikka. L, G

VADELMASORBETTIA 5,90 €
Raikkaan täyteläinen vadelmasorbetti, herkullista vanilja-va-
delmamelbaa. M, L, G

ILMOILAN IMPI 39,90 €/PLO 7 €/12CL
On makea vadelmaviini, joka sopii leivosten ja kakkujen 
oheen jälkiruokaviiniksi. L, G

KUUMAT JUOMAT
Juhlamokka 2,90 €
Cappucino 3,90 €
Cafe latte 3,90 €
Espresso 2,90 €
Tee/kaakao 2,50 €


