
 

 

À LA CARTE 

SALAATIT 

Vuohenjuustosalaatti 11,90 € G  

Pariloitua vuohenjuustoa ja ananasta, salaattia, pikkutomaatteja, tuorekurkkua, punasipulia ja 

paholaisen hilloa 

 

 Maalaissalaatti 11,90 € M, L, G 

Pariloitu broilerin lehtipihvi ja ananasta, rapeaa pekonia, keitettyä kananmunaa, 

 salaattia, pikkutomaatteja, tuorekurkkua, punasipulia ja talon salaatinkastiketta 

 

  

PÄÄRUOAT 

Maalaiskanaa ja BBQ-kastiketta 14,90 € L, G 

Pariloitu broilerin lehtipihvi, BBQ-kastiketta, paholaisen hilloa, kauden lämpimät kasvikset ja 

perunat valinnan mukaan 

Vuohenjuustobroileri 15,90 € G 

Broilerin lehtipihvi 120g, pariloitua vuohenjuustoa, paholaisen hilloa, kauden lämpimät kasvikset ja 

perunat valinnan mukaan 

Broilerin lehtipihvi 14,90 € M, L, G 

Broilerin lehtipihvi 120g, kauden lämpimät kasvikset, mangokastike, perunat valinnan mukaan 

Lehtipihvi talon tapaan 15,90 € L, G 

Naudan lehtipihvi 130g, maustevoi, kauden lämpimät kasvikset, 

perunat valinnan mukaan 

 

Porsaan lehtipihvi 13,90€ L, G 

Pariloitu porsaan lehtipihvi 150g, maustevoi, kauden lämpimät kasvikset, 

perunat valinnan mukaan 

 

Pippuripihvi talon tapaan 18,90 € L, G 

 

Suomalainen naudan ulkofile 180g, pippurikermakastiketta, kauden lämpimät kasvikset, perunat 

valinnan mukaan 

  

 



 

 

 

 

Perinteinen Wieninleike 13,90 € L 

Paneroitu porsaanfilee sitruunan, anjoviksen ja kapristen kera, 

 kauden lämpimät kasvikset, perunat valinnan mukaan 

 

Metsästäjän pihvi 13,90 € L, G 

Pariloitu porsaan lehtipihvi 150g, metsäsienikastike, kauden lämpimät kasvikset, 

perunat valinnan mukaan 

  

Paistettua lohta 17,90 € L, G 

Lohifilee, kermaviilikastike, kauden lämpimät kasvikset, perunat valinnan mukaan 

 

Oman keittiön lihapullat 11,90 € L, G 

Pippurikermakastike, kauden lämpimät kasvikset, perunat valinnan mukaan 

Puutarhurin pihvi 12,90 € L 

Papulinssipihvi, mangokastike, kauden lämpimät kasvikset, perunat valinnan mukaan 

Tupla Riistaburgerateria 11,90 €   L 

Riistaburgerpihvi 2x120g, valkosipulimajoneesi, maustekurkku, salaatti, punasipuli, paholaisen 

salaatti, perunat valinnan mukaan, juoma 0,4l 

Niemenharjun Vegeburgerateria 11,90 €   M, L 

Papulinssipihvi, De lux -sämpylä, Long Island -majoneesi, salaattia, suolakurkkua, tomaattia ja 

punasipulia, perunat valinnan mukaan, juoma 0,4l 

 

Kaikkiin annoksiin sisältyy ruokajuomat, leivät ja salaattipöytä sekä kahvi, tee tai kaakao. 

 

PERUNALISÄKKEET:  

 Maalaisranskalaiset  Lohkoperunat 

Bataattiranskalaiset  Ranskalaiset 

Kuorrutettu kesäkurpitsa  Perunamuusi 

 

 

 



 

 

 

 

LAPSILLE 

 

Niemenharjun nauravat nakit 6,90 € M, L, G 

Ranskalaiset, kurkkua- ja porkkanaa, talon dippikastiketta 

 

Niemenharjun kanakori 6,90 € M, L 

Kananugetteja, ranskalaiset, kurkku- ja porkkanatikkuja, talon dippikastiketta 

 

Niemenharjun lihapullakori 6,90 € M, L, G 

Talon omia lihapullia, ranskalaiset, kurkku- ja porkkanatikkuja, talon dippikastiketta 

 

Naposteltavaksi yhdelle tai kahdelle 

Herkkukori 10,90 € 

Ranskalaiset , kananugetteja, mozzarellatikkuja ja sipulirenkaita 

Dippikastike valinnan mukaan 

 

 


