
 ALKURUUAT & SALAATIT 

UKKO-MUNKIN ETNAT 12€ G 
klassiset valkosipulietanat, aura- tai vuohenjuustogratinoinnilla & 
talon leipää 

RAPUPANNU 12€ G 
aura- tai vuohenjuustogratinoinnilla & talon leipää 

PERINTEINEN LOHIKEITTO 10€/16€ L,G 
(alku- tai pääruokana) 
ruisleipää ja voita 

KANTTARELLIKEITTO 10€/15€ L,G 
(alku- tai pääruokana) 
rapeaksi paistettua pekonia 

KOSKENKORVA 4cl 5.40€ 

CAESARSALAATTI L 
klassinen caesarsalaatti valitsemallasi täytteellä 
  
 - NATURELL 15€ 
 - KANALLA 16€ 
 - JOKIRAPU 17€ 
 - NAUDAN ULKOFILE PIHVI ( 180g) 18€ 

HEDELMÄINEN JUUSTOSALAATTI 16€ G 
pariloitua chevre- tai halloumijuustoa 



PÄÄRUUAT 

PAISTETUT SILAKAT 15€ L 
perunamuhennos & tilli-voisulaa 

SVEITSINLEIKE 22€ G 
täytteenä edamjuusto sekä kinkkua 
& lohkoperunat 

METSÄSTÄJÄNLEIKE 19€ L 
kantarellikastike & maalaisranskalaiset 

PUNAJUURIPIHVIT 16€ L,G 
kantarellikastike & perunamuhennos 

GRILLIPIHVI 18€/28€ L,G  
naudan ulko- tai sisiäfilepihvi, maustevoi & maalaisranskalaiset  

PÄIVÄN KALA 21€ 
tiedustele tarjoilijalta päivän saalista 

PARILOITUA LOHTA 18€ L,G 
perunamuhennos 

CHEVREBROILERIA 17€ G 
mustaherukkakastike, chevrejuustoa & kauden pariloidut 
vihannekset 

TOPO-LEIPÄ 17€ 
kanan rintafile, aurajuustoa, bearnaisekastike, ananasta & salaattia 

LISUKEVAIHTOEHDOT: 
maalaisranskalaiset, lohkoperunat, pariloidut vihannekset, salaatti, 
riisi, valkosipuliperunat, kermaperunat, perunamuhennos 



KLASSIKOT 

UKKO-MUNKIN LIHAPULLAT 16€ L 
perinteiset lihapullat, tarjoillaan perunamuhennoksella, lisäksi 
kermainen jallu-pippurikastike, suolakurkkua sekä puolukkaa 

SIPULIPIHVI 20€/30€ L,G 
naudan ulko- tai sisäfileestä perinteinen sipulipihvi, tarjoillaan 
paistetulla sipulilla, suolakurkulla, smetanalla lisäksi lohkoperunat  

WIENINLEIKE 17€ L 
lisäksi perunamuhennos 

PIPPURIPIHVI 22€/32€ L,G 
naudan ulko- tai sisäfileepihvi, valkosipuliperunat & perinteinen 
pippurikastike 

PARILOITUA NAUDAN MAKSAA 19€ L,G 
klassinen maksa-annos, tarjoillaan pekoni-sipulipaistoksella & 
punaviinikastikkeella. lisäksi perunamuhennosta sekä puolukkaa 



HAMPURILAISET 

JÄTTIBURGERI 16€ L 
välissä : 188g naudanlihapihvi, pekonia, cheddarjuustoa, chili-
majoneesi, suolakurkkua, sipulia, tomaattia, salaattia 
lisäksi : maalaisranskalaiset, coleslaw sekä talon-majoneesi 
lisäpihvi 6€ 

KANABURGERI  16€ L 
välissä : kanan rintafilee, koskenlaskijajuustoa, salaattia, 
kirsikkatomaattia 
lisäksi : maalaisranskalaiset, coleslaw, talon-majoneesi 
tuplana  +6€ 

LOHIBURGERI 16€ L 
ruisleivän välissä: pariloitua lohta, valkosipulimajoneesia, tomaattia, 
salaattia 
lisäksi : maalaisranskalaiset, coleslaw, talon-majoneesia 
tuplana +6€ 

PULLED PORK BURGER 16€ L 
välissä: BBQ-pulled porkia, salaattia, tomaattia, chili-majoneesia 
lisäksi : maalaisranskalaiset, coleslaw, talon-majoneesia 
tuplana +6€ 

KASVISBURGERI 14€ L 
välissä : Punajuuripihvi, vuohenjuustoa, marinoitua punasipulia, 
kirsikkatomaattia, salaattia 
lisäksi : maalaisranskalaiset , coleslaw, talon-majoneesia 
lisäpihvi 4€ 




