
Menu 
 

 

Keitot 

Provance-keitto simpukoilla (L, G)…………………………………11,00 €                                          

 Herkullinen kasviskeitto simpukoiden kera. 

Bouillabaisse (L, G)………………………………………………… 25,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Perinteinen ranskalainen kalakeitto; lohta, kampelaa, jättikatkaravun pyrstöjä, 

sinisimpukoita, tomaattia, fenkolia, selleriä, perunoita sekä sahramia. 

 

 

Alkupalat 

Vihersimpukoita valkosipulivoissa (L, G) 6 kpl…………………… 13,00 €                                                                                              

Vihersimpukoita Provencalen kasvisten kera, 6kpl (L, G)……….... 13,50 €                                                                            

Etanoita valkosipulivoissa, 7kpl (L, G)…………………………….. 11,50 €                                                                                                                   

Metsäsienillä täytetty lehtitaikinapiiras…………………………… 10,50 €                                                                                                  

Tarteletti, päärynän, sinihomejuuston ja saksanpähkinöiden kera. 11,00 €                                                                               

Valikoima juustoja, sipulihillokkeen kera (3 eri juustoa) (G)…….. 12,00 €                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Salaatit 

Vuohenjuustosalaatti (VL)…………………………………………. 15,50 € 

 Vuohenjuustoa, rucolaa, aurinkokuivattua tomaattia sekä saksanpähkinöitä hunaja-

balsamico -kastikkeella. 

Nizzan salaatti (L, G)………………………………………………. 16,50 €
 Tuoretta tonnikalaa, anjovista, keitettyä kanamunaa, salkopapuja, tomaattia, 

perinteistä Nizzan kastiketta.                                                                                                                   



Ankanrintasalaatti (L)……………………………………………… 16,00 € 

 Ankanrintaa, punasipulia, krutonkeja, puolukkakastiketta                                       

 

 

Galette (saatavana myös gluteiinittomana) 

     Valitse haluamasi täyte: 

Kylmäsavustettua lohta, raejuuston, sulatejuuston ja 

smetanan kera……………………………………………………… 11,00 €                    

Vuohenjuustoa, purjoa ja pekonia (VL)…………………………… 10,00 €                                                                               

Naudan jauhelihaa, sipulia, porkkanaa ja sulatejuustoa………….. 10,50 €                                                 

Provencalen kasviksia (L)…………………………………………… 9,00 €                                                                                                      

Paistettua lohta, kermaisessa parsakaalikastikkeessa (L)………….. 10,50 €                                             

Raejuustoa, pinaattia ja muskottipähkinöitä (L)……………………. 8,50 €                                                             

 

 

Simpukat 

       Yhdelle n. 800 g……………………………………………….. 28,00 € 

       Kahdelle n. 1600 g…………………………………………….. 50,00 € 

Simpukoita valitsemallasi kastikkeella: 

 Chilikastike (L, G)                                                                                                                                

 Sinihomejuustokastike (G) 

 Kermainen valkoviinikastike (L, G) 

 Punaviinikastike (L, G) 

Simpukat tarjoillaan ranskanperunoiden ja dijon-majoneesin kera. 

 

 



Pääruokia  

Magrets de Canard (L, G)………………………………………….. 28,00 € 

 Paistettua ankanrintaa, omenaa ja hunajakastiketta                                                   

Filet de Sole (L, G)…………………………………………………... 23,00 € 

 Paistettua kampelaa, parsaa ja kukkakaalipyrettä.                                                       

Steak au Pouvre (L, G)……………………………………………... 31,00 € 

 Härän sisäfilepihvi, perunoita, kasviksia ja kermaista konjakkikastiketta.                  

Poulet aux Èpinards (L, G)…………………………………………. 24,00 € 

 Pinaatilla täytettyä kananrintaa, couscousia, muskottipähkinää ja kermaista sahrami-

valkoviinikastiketta. 

 

Jälkiruokia 

Crème Brûlée (L, G)………………………………………………… 9,00 €                                                                                                                                                  

 Perinteinen vaniljavanukas. 

Banaani Flambe (L, G)……………………………………………... 12,00 €                                                                                                                                               

 Rommilla liekitettyä banaania sitruskastikkeella ja vaniljajäätelöä. 

Sitruunamarenki (L, G)…………………………………………….. 9,00 € 

Marenkia, manteleita, marjoja ja kermaista sitruunakastiketta.                                                                                                              

Crêpes Suzette (L)…………………………………………………. 11,00 € 

Kreppi sitrusliköörikastikkeella.   

Kreppi banaanin, suklaan ja jäätelön kera (L)…………………….  9,00 € 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  


