ALKURUOKIA /SALAATTEJA/ KEITTOJA
VALKOSIPULILEIPÄÄ

3.90

*paahdettua leipää ja valkosipulivoita

VIHREÄSALAATTIA

6.70

* salaattia, tomaattia, kurkkua, kaarnikka vinegretteä ja patonkia

UULAN KALAA

13.80

*Luirojoen kylmäsavuhaukea, hiillostettua rautua, siianmätiä ja tillivaahtoa

RIISTAA UULAN TAPAAN

14.80

* Kevyesti suolattua hirvenfilettä, karhurilletteä, poron ilmakuivattua lihaa,
sekä karpalogeeliä

NOKKOSPIHVI

11.80

* korvasienikastiketta, lisäkkeenä salaattia sekä pikkelöityä punasipulia

KUOHKEAA KYLMÄSAVUPOROAURAJUUSTOKEITTOA

9.90/ 15.90

* Rapeaa patonkia ja tuorejuustolevitettä

SAMETTISTA KASKINAURIS-NOKKOSKEITTOA 9.90/ 14.50
* Rapeaa patonkia ja tuorejuustolevitettä

PÄÄRUOKIA
NOKKOSPIHVI

19.90

* kikhernettä, nokkosta, korvasienikastiketta sekä nauris-nokkosrisottoa

RAUTUA VARTAASSA

26.80

*nauris-nokkosrisottoa, jättikatkaravunpyrstöjä, tillivaahtoa ja paahdettuja kasviksia

PAISTETTUA AHVENFILETTÄ LOKAN KYLÄSTÄ

24.90

*savuperuna-juuressalaattia ja korvasienikastiketta

BROILERIN RINTAFILETTÄ

20.90

* nauris-nokkosrisottoa ja karpalogeeliä

TÄYTETTY PIHVI A´LA HUTTU-UULA

26.80

* härän ulkofileestä ,täytteenä kylmäsavulohta, kermaista savuporokastiketta
ja maalaislohkoperunoita

PORONKÄRISTYS

23.00

* perunamuusia, maustekurkkua ja puolukkaa

XL- PORONKÄRISTYS

27.00

* poroa n. 250g ,perunamuusia, maustekurkkua ja puolukkaa

PORONPIPPURIPIHVI

31.90

* poronulkofilepihvi, kermaista konjakkipippurikastiketta, valkosipuliperunoita ja juureksia

PORONSISÄFILETTÄ

31.90

* savuperunaa, tummaa puolukkakastiketta, naurisvaahtoa ja juureksia

YLIKYPSÄÄ HIRVEÄ

26.00

* pitkään haudutettua hirven paistilihaa, savuperuna-juuressalaattia ja tummaa puolukkakastiketta

KARHUNPAISTIKÄRISTYS

40.00

* perunamuusia, maustekurkkua ja puolukkaa

Perunan tilalle voi valita myös salaatin tai paahdettuja kasviksia!
PÄÄRUOKIEN HINTOIHIN SISÄLTYY
KORISSA LÄMMINTÄ PATONKIA
LEVITTEEN KERA!

JÄLKIRUOKIA
KERMASSA HAUDUTETTUA
LEIPÄJUUSTOA JA HILLOJA

8.80

VARIKSENMARJASORBETTIA

8.80

* kaarnikkakastiketta

VISPIPUUROJÄÄTELÖÄ A LA HUTTU-UULA

8.80

*puolukkageeliä ja marenkia

HILLA-VALKOSUKLAAMOUSSEA

8.80

* hillakastiketta

SUKLAAKAKKUA

8.80

* marjahilloketta ja kuusenkerkkämoussea

VANILJAJÄÄTELÖPALLO

6.50

*2 cl mustikkalikööriä

JÄLKIRUOAKSI KUUMAA JUOMAA
Jallu plörö

8.00

* 4cl Jaloviinaa * ja kuksakahvit

Amarettokahvi

8.00

* 4cl Disaronno mantelilikööriä, kahvia ja kermavaahtoa

Irish Coffee

8.00

* 4 cl Jameson viskiä, fariinisokeria, kahvia ja kermavaahtoa

Rommikaakao

8.00

* 4 cl tummaa rommia, kaakaota ja kermavaahtoa

Minttukaakao

8.00

* 4 cl Minttuviinaa, kaakaota ja kermavaahtoa

Rommitoti

8.00

* 4 cl tummaa rommia, kuumaa vettä, sokeria tai hunajaa

Rommikaakao kahviliköörillä
* 2 cl tummaa rommia ja 2 cl kahvilikööriä, kaakaota ja kermavaahtoa

8.00

LAPSILLE (alle 12-vuotiaat)
BROILERINFILETTÄ

8.80

*ranskanperunoita, kasviksia ja ananasta

VASIKANLEIKE

8.80

*ranskanperunoita, kasviksia ja maustevoita

PORONKÄRISTYS

8.80

*perunamuusia, suolakurkkua ja puolukkahilloa

PAISTETTUA RAUTUA

8.80

*perunamuussia ja pikkuporkkanoita

BROILERNUGETIT

6.90

*paneroidut nugetit, ranskalaiset perunat ja dippiä

NAKKEJA JA RANSKANPERUNOITA

6.90

*kasviksia

RANSKANPERUNOITA

JÄÄTELÖANNOS
* yhdellä pallolla
* kahdella pallolla
* kolmella pallolla
Vaihtoehdot: vanilja, suklaa ja mansikka
kinuski- tai suklaakastiketta

3.80

3.00
4.00
5.00

