
 

A LA CARTE 

SALAATIT 

Vuohenjuustosalaatti 10,90 €  

Kesäsalaattia, pariloitua vuohenjuustoa, pikkutomaatteja, marinoitua punasipulia ja  

talon tulista paholaisen hilloa 

 

 Maalaissalaattia 11,90  UUTUUS! L,GL 

Pariloitua kananrintaa, rapeaa pekonia, keitettyä kananmunaa, kesäsalaattia ja  

talon salaatinkastiketta 

 

 Lohisalaatti 11,90 €  UUTUUS! M,GL 

Kesäsalaattia, pariloitua lohta, pikkutomaatteja, sitruunavinegretti -kastiketta ja  

marinoitua punasipulia 

  

PÄÄRUOKIA 

Maalaiskanaa ja BBQ-kastiketta 15,90 € UUTUUS! L 

Pariloitua suomalaista kananrintaa ja BBQ-kastiketta, paholaisen hilloa, kauden lämpimät kasvikset 

ja perunat valinnan mukaan 

 

Lehtipihvi talon tapaan 15,90 € L 

Naudan lehtipihvi 130g, kauden kasviksia parilalta, kesäsalaattia ja maustevoi,  

perunat valinnan mukaan 

 

 Pippuripihvi talon tapaan 17,90 € L 

Suomalainen naudan ulkofile 180g, pippurikermakastiketta, kauden kasvikset parilalta, 

kesäsalaattia ja villiyrttivinegrettiä, perunat valinnan mukaan 

  

Perinteinen Wieninleike 13,90€ L 

Paneroitu porsaan file ja anjovis, kauden kasviksia parilalta, perunat valinnan mukaan 

  

Paistettua lohta tai kuhaa 16,90€ L 

Lohi tai kuhafile 200g parilalta, kesäinen kermaviilikastike ja värikästä kesäsalaattia, 

sitruunavinegretti-kastiketta, perunat valinnan mukaan 

 



 

Oman keittiön lihapullat ja perunamuusi 10,90 € L 

Tomaattikastiketta, kesäsalaattia ja marinoitua punasipulia 

 

Pyttipannu talon tapaan 9,90 € UUTUUS! L 

Paistetut perunat, palvarin pekonigrilleriä, ja paistettua kananmunaa ja paahdettua sipulia, 

suolakurkkua 

 

Puutarhurin pihvi 12,90 € UUTUUS! L 

Härkäpapu-lehtikaalipihviä, mango-inkiväärikastiketta, kauden kasvikset parilalta, kesäistä salaattia 

ja villi-yrttivinegrettiä, perunat valinnan mukaan 

 

Niemenharjun parempi Burger ateria 11,90 € UUTUUS! L 

Lähitilan Rotunaudanpihvi 150g, De Lux sämpylä, valkosipulimajoneesia, salaattia, suolakurkkua, 

marinoitua punasipulia ja cheddarjuustoa, perunat valinnan mukaan, juoma 0,4 l  

 

Niemenharjun Vegeburger ateria 10,90 € UUTUUS! L 

Herkkupihvi härkäpapua ja lehtikaalia, De lux sämpylä, talon majoneesia, salaattia, tomaattia, 

suolakurkkua ja marinoitua punasipulia, perunat valinnan mukaan, juoma 0,4l 

 

Kaikkiin annoksiin sisältyy leipä- ja salaattipöydän antimet. 

 

PERUNALISÄKKEET:  

Maalaisranskalaiset 

Maalaislohkoperunat 

Bataattiranskalaiset 

Perunamuusi 

Kysy henkilökunnalta erikoisruokavaliovaihtoehdoista, vastaamme mielellämme. 

 

 



 

 

LAPSILLE 

 

Niemenharjun nauravat nakit 6,90 € L, GL 

Tikkuperunat, kurkkua- ja porkkanaa, talon dippikastiketta 

 

Pihtiputaan mummon lihapullat ja perunamuussi 6,90 € L, GL 

 Kasvistikkuja ja talon dippikastiketta 

 

Kana- tai lihapullakori 5,90 € L, GL 

Kananugettia tai lihapullia, ranskalaiset, kurkku- ja porkkanatikkuja, talon dippikastiketta 

 

Naposteltavaksi 

Herkkukori 10,90 € 

Ranskalaisia ja bataattitikkuja, kananugetteja, mozzarellatikkuja ja sipulirenkaita 

Dippikastike valinnan mukaan 

 

 


