• PÄÄT •
KesäBowlit
BISTRO

• ALUT JA LASTUT •
Raikas alkusalaatti | 7.00
Sesongin parhaita kasvismakuja lautasella

Tomaattia ja piimää | 10.00
Rinteen luomutilan kirsikkatomaatteja,
piimäjuustoa ja nokkosta

Peuraa ja parmesania | 12.00
Peuratartar Tuiskulan tilan Angelniemeltä
metsästämästa peurasta, marinoitua punasipulia,
keltuaista, parmesanmajoneesia ja voikukkaa

Kastun SiiGaSoppa | 12.00 / 22.00
Grillattua siikaa, hiilostettua purjoa, pikkeliretiisiä,
pikkuporkkanaa, varhaisperunaa ja ruohosipuliöljyä.
Alkuruoaksi tai pääruoaksi, miten haluat!

LASTU Chicken | 11.00
Pulled Chicken, Kolatun Juustolan Valmaa, BBQsååsia, karamellisipulia, pikkelöityä chiliä ja rucolaa

Bowlissa maistuu raikas vihersalaatti, varhaisperuna,
kapris, mansikka, tuorekurkku, pikkupunasipuli ja
marinoidut Rinteentilan kirsikkatomaatit. Valitse
vain pääraaka-aine ja herkuttele kevyesti!
VALMAA JA NEKTARIINISALSAA | 17.00
JÄTTIKATKARAPUJA JA TOMAATTIAIOLIA | 18.00

BBQ seitan ribsit | 18.00
Talon reseptillä tehdyt seitan ribsit BBQ-glazeella,
varhaiskaalia, pikkeliretiisiä, raparperia ja
sitruunamajoneesia VEGAN

Kastu Burger | 21.00
Koskenkartanon jauhelihasta tehty burgerpihvi
(180g), cheddaria, karamellisipulia, raparperia,
tomaattia, rucolaa ja savuviskimajoneesia

Päivän kala
Kysy lisää tarjoilijalta

Broileria ja nektariinia | 22.00
Rapeaa broilerinreisipalaa, grillattua
nektariinisalsaa, piparjuurimajoneesia ja pikkelöityä
chiliä

Entrecôte alias Antero | 30.00
Hiiligrillattu naudan entrecotêpihvi, gremolataa,
kevätsipulia, pikkeliöityä chiliä ja grillattua chilivoita

LASTU Mozzarella | 11.00
Mozzarellaa, Rinteen luomutilan kirsikkatomaattia,
gremolataa ja basilikaa

KASTUN KESÄLAUTA | 14.00
Bistromme kesäisellä laudalla mm. BBQ seitan
ribsejä ja sitruunamajoneesia, piimäjuustoa
raparperihillolla ja varhaisperunaa bagnacaudalla
sekä talon leipää. Valitse laudalle lisäksi joko
patanegraa tai grillattuja jättikatkarapuja.
TAI molempia lisähinnalla +5€

• LISUKKEET PÄÄRUOILLE •
Valitse yksi mieluinen vaihtoehto pääruokasi
kaveriksi
VIHERSALAATTI
KESÄKURPITSAA JA PARMESANIA
RANSKALAISET JA PARMESANIA
VARHAISPERUNAT JA BAGNACAUDA

• SANASTOA •
LASTU = Kastun juureen leivottu "minipizza"
GREMOLATA= persiljaa, valkosipulia, sitruunaa, öljyä
BAGNACAUDA = oliiviöljyä, valkosipulia, sardiineja ja
voita
PATANEGRA = espanjalainen ilmakuivattu
vuoristokinkku

- Kysy annosten allergeeneistä lisää henkilökunnalta. Pidätämme oikeuden muutoksiin -

• KIDS •
annokset 1-12 vuotiaille lapsille

BISTRO
KIDS broiler | 11.00
Rapeaa broilerinreisipalaa, grillattua
nektariinisalsaa, parmesanmajoneesia ja
ranskalaiset

• KASTUN KESÄMENU •
Tomaattia ja piimää
Rinteen luomutilan kirsikkatomaatteja,
piimäjuustoa ja nokkosta

Entrecôte alias Antero
Hiiligrillattu naudan entrecotêpihvi, gremolataa,
kevätsipulia, pikkeliöityä chiliä ja grillattua
chilivoita

Kardemummaa ja suolakinuskia
Kardemummakakkua, Kastun suolakinuskijäätelöä
ja pähkinää

• 47 •

KIDS burger | 11.00
Koskenkartanon jauhelihasta burgerpihvi,
cheddaria, tomaattia, rucolaa, parmesanmajoneesia
ja ranskalaiset

KIDS lastu | 11.00
Valitse mieleinen LASTU edelliseltä sivulta

KIDS jäätelöannos | 6.00
2 jäätelö- tai sorbetpalloa (kysy jätskimaut
tarjoilijalta), kinuskikastiketta, kermavaahtoa ja
kesän mansikkaa

• HERKUT •
Kardemummaa ja
suolakinuskia | 10.00

• LÄHELTÄ JA KAUEMPAA •
Entrecôte - Bravo Gourmet- Suomi
Kalat, Kalaliike Asp - Salo, Suomi
Kana, L´Uomunokka - Kerava, Suomi
Naudan jauheliha - Kosken Kartano - Koski as, Suomi
Peura, Tuiskulan tila - Angelniemi, Suomi
Patanegra - Bravo Gourmet - Espanja
Tomaatit - Rinteen luomutila - Kruusila, Suomi
Valma lehmänmaitobrie - Kolatun Juustola - Somero,
Suomi

Kardemummakakkua, Kastun suolakinuskijäätelöä
ja pähkinää

Kastun Cheese Cake Pop | 10.00
Vanilja "cheese cake", valkosuklaaganache,
mansikkaa, kristallisoitua valkosuklaata ja
kauralastu

Jäätelöt ja sorbet | 4.50 pallo
Klassikkomaut jäätelöissä: maito, kuusi ja suklaa
Kysy kauden vaihtuvat maut tarjoilijalta
Lisukkeet:
- kermavaahto +1€
- kinuskikastike +1€
- mansikat +1,5€

-Kysy lisää ruokien allergeeneistä henkilökunnaltamme.
Pidätämme oikeuden muutoksiin-

