
 
 
ALKURUOKIA /SALAATTEJA/ KEITTOJA 
 

VALKOSIPULILEIPÄÄ          3.90 
*paahdettua leipää ja valkosipulivoita 

 
VIHREÄSALAATTIA              6.50 
* salaattia, tomaattia, kurkkua, kaarnikka vinegretteä ja patonkia 

 

UULAN KALAA        12.90 
                     *raututartar, kylmäsavustettua  paikallista haukea, parsaa ja kanttarellijäätelöä 

 

NOKKOSFALAFEL                   10.80 
* kikhernettä, nokkosta, korvasieniä  lisäkkeenä salaattia sekä korvasienikastiketta  

 

KUOHKEAA KYLMÄSAVUPORO- 
AURAJUUSTOKEITTOA                        9.90/ 13.90 
* Rapeaa patonkia ja tuorejuustolevitettä  

 

 

 



 

PÄÄRUOKIA 
NOKKOSFALAFEL               18.90     
* kikhernettä, nokkosta, korvasieniä  lisäkkeenä spelt-kasvispaistos sekä korvasienikastiketta 
PAISTETTUA AHVENFILETTÄ  
LOKAN KYLÄSTÄ      21.90 
* lämmintä kesäperuna-juuressalaattia ja korvasienikastiketta 
PAAHDETTUA ERÄMAAJÄRVEN SIIKAA                         18.90 
* spelt-kasvispaistosta  ja rapuvaahtoa 

PAISTETTUJA MUIKKUJA     15.90 
*  perunamuussia ja kasviksia  

RAUTUA VARTAASSA                 25.80 
* tyrnivoikastiketta, tilli-perunapyreetä, jättikatkarapunpyrstöjä ja  kasvista 
 
BROILERIN RINTAFILETTÄ    18.90 
* broilerin rintafilettä , spelt-kasvispaistosta ja tyrnivoikastiketta 

TÄYTETTY PIHVI  A´LA HUTTU-UULA   25.80 
* härän ulkofileestä, täytteenä kylmäsavulohta, kermaista savuporokastiketta 
   ja maalaislohkoperunoita 

PORONKÄRISTYS     22.00 
* perunamuusia, maustekurkkua ja puolukkaa       

XL- PORONKÄRISTYS     26.00 
* poroa n. 250g, perunamuusia, maustekurkkua ja puolukkaa       

PORONPIPPURIPIHVI                            29.90 
* poron ulkofilepihvi, kermaista konjakkipippurikastiketta, valkosipuliperunoita ja juureksia 

PORONSISÄFILETTÄ     29.90 
* poron sisäfilettä, korvasienikastiketta,  lämmintä kesäperunasalaattia ja puolukkavaahtoa 

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  LAKKOJA   8.40 

VARIKSENMARJASORBETT    8.40 
* kaarnikkakastiketta                                         

RAPARPERIKAKKUA     8.40 
* raparperigeeliä ja kauden marjoja  sekä marenkia                                     

 

HILLA-VALKOSUKLAAMOUSSEA   8.40 
* lakkakastiketta 

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   8.00 
* 2 cl tummaa rommia ja 2 cl kahvilikööriä, kaakaota ja kermavaahtoa 

      



 

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 3.80 
 

JÄÄTELÖANNOS 
* yhdellä pallolla                                                                     3.00 
* kahdella pallolla                                                                   4.00 
* kolmella pallolla                                                                   5.00 

Vaihtoehdot:   vanilja, suklaa ja mansikka 
                         kinuski- tai suklaakastiketta 

  



 PIZZAT 
1. OPERA      13.50 
*tomaattikastiketta, juustoa, kinkkua ja tonnikalaa  

2. KANANAS     13.50 
*tomaattikastiketta, juustoa, broileria, pekonia, aurajuustoa ja ananasta 

3. TROPICANA     13.50 
*tomaattikastiketta, juustoa, kinkkua ja ananasta 

4. VUOHENJUUSTO-SAVUPOROPIZZA   13.50 
*tomaattikastiketta, juustoa, vuohenjuustoa, savuporoa, paahdettua sipulia ja ananasta 

5. CACCIATORA     13.50 
*tomaattikastiketta, juustoa, salamia, paprikaa ja oliiveja 

6. AMERICANA     13.50 
*tomaattikastiketta, juustoa, kinkkua, ananasta ja sinihomejuustoa 

7. VAGABONDA     13.50 
*tomaattikastiketta, juustoa, kinkkua, ananasta ja katkarapuja 

8. SPECIAL OPERA     13.50 
*tomaattikastiketta, juustoa, kinkkua, tonnikalaa ja salamia 

9. FRUTTI DI MARE     13.50 
*tomaattikastiketta, juustoa, tonnikalaa, katkarapuja ja simpukoita 

10. TALON SPECIAL     13.50 
*tomaattikastiketta, juustoa, savuporoa ja jalobenoa 

11. QUATRO STAGIONI    13.50 
*tomaattikastiketta, juustoa, kinkkua, herkkusieniä, katkarapuja tonnikalaa 

12. HUTTU-UKON PIZZA    13.50 
*tomaattikastiketta, juustoa, poronkäristyslihaa, suolakurkkua ja sipulia 

13. SAVULOHIPIZZA     13.50 
*tomaattikastiketta, juustoa, kylmäsavulohta, ananasta ja sinihomejuustoa 

14. VEGETARIANA     13.50 
*tomaattikastiketta, juustoa ja 3 kasvistäytettä valintasi mukaan 
TÄYTTEET: ananas, tomaatti, sipuli, paprika, herkkusieni, suolakurkku, sinihomejuusto ja jalobeno 

15. FANTASIA     13.50 
*tomaattikastiketta, juustoa ja kolme täytettä valintasi mukaan 
TÄYTTEET: kinkku, salami, simpukka, katkarapu, herkkusieni,ananas, sinihomejuusto, jalobenoa, 
tonnikala, savuporo, sipuli, maustekurkku, poronkäristysliha, kylmäsavulohi, kananmuna  
Lisätäyte 1.00/täyte 
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