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ALUT
Syksyinen alkusalaatti 7
sesongin parhaita kasvismakuja lautasella!
Tarjoillaan juurileivän kanssa

Punajuurta ja vuohenjuustoa 12
marinoitua punajuurta, Kolatun juustolan
vuohenjuustoa ja lakritsikreemiä, talon juurileipää

Simpukat 200g/500g 14/24
tarjoilemme Kastun sinisimpukat aasialaisella
twistillä ja talon juurileivän kera. Isot
simpukat saavat kaveriksi vielä ranskalaiset

Wanhatuvan Ankkalan 
ankkaa ja karpaloa

14

Kastun syksyisellä "tapaslaudalla" maistuu
sitrusmarinoidut jättiravut, Kolatun
vuohenjuusto, ankkarillette ja karpalohilloke
talon juurileipä ja friteeratut pikkuperunat.
Herkuttele yksin tai kaverin kanssa!

Syyslauta 16

PÄÄT
Syyssalaatti juustolla tai ravuilla 17/18
lämmin salaatti kauden paahdetuilla juureksilla
puffattua kvinoaa ja pikkelilöityä
granaattiomenaa. Täydennä jättiravuilla tai
vuohenjuustolla

Tryffelirisotto (saa vegan) 14/21
tarjoillaan täyteläisen sieniconsommén,
siitakesienien ja parmesanin kera.
Jättiravuilla +5€

Dijonkanaa  23
puuhiiligrilattua maissikanaa (sis. siipiluu),
karamellisalottisipulia ja dijonkastiketta

Päivän kala
annos ja hinta vaihtelee. Lisätietoja tarjoilijalta

Kastu Burger
briossin välissä Koskenkartanon naudan jauhelihasta
tehty piffi (180g), Kolatun briejuustoa, kirsikkakola-
kastiketta, punasipulia, inkiväärimajoneesia, tomaattia
ja rucolaa

SYYSMENU

ankkarilletteä talon juurileivällä, marinoitua
karpaloa ja inkiväärisiirappia

SIDET PÄÄRUOILLE
valitse yksi mieluinen vaihtoehto pääruokasi kaveriksi

50

22

Kastu Hanger Steak 30
hiiligrillattua hanger steakia vartaassa, XO-
kastiketta (sis. kalaa), savustettua selleripyrettä ja
siitakesieniä

Punajuurta ja vuohenjuustoa
***

Kastu Hanger Steak
***

Mokka creme brulee ja
mesiangervojäätelöä

Sidesalaatti
Ranskalaiset ja cheddarkastike

Paahdettu bataatti ja rosmariinivoi
Friteeratut pikkupotut ja ruskistettu

voimajoneesi
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KIDS
11

KIDS Broiler

11KIDS Fish & Chips

alle 12v.

kuivatuista rypäleistä valmistettu tasapainoisen
makea viini (vegaani) Italian Emilia-
Romagnasta ja sen kaveriksi PetriS Chocolate
praliineja (maidoton/vegaani). Maut: vadelma
ja sacher. Yksittäin 3,50€/kpl

grillattua maissikananrintaa, paahdettuja
juureksia, friteerattuja pikkupottuja ja majoneesia

Kolatun juustola, Somero, Suomi
Kalaliike Asp, Salo, Suomi
PetriS Chocolate, Salo, Suomi

Maissikana - Bravo Gourmet, Ranska 
Naudan jauheliha - Koskenkartanon
luomutila, Koski as, Suomi
Hanger Steak - Bravo Gourmet,
USA/Australia
Ankka - Wanhantuvan Ankkala, Vaskio,
Suomi

paneroitua seitä, majoneesia ja ranskalaisia

MAKEAT
Mokka creme brulee ja
mesiangervojäätelöä

11

Italialainen oliiviöljykakku ja
karamellikultarusinoita

Lasillinen Tombolaa ja kaksi
käsin tehtyä praliinia 

12,5

LÄHELTÄ JA KAUEMPAA

briossin välissä jauhelihapiffi (90g), tomaattia,
salaattia, majoneesia ja ranskalaisia

11

Jäätelöt ja sorbetit 4,5
klassikkomaut: vanilja, mansikka, hasselpähkinä-
suklaa (vegaani), kuohuviinisorbet. 
Lisukkeet: 
- kermavaahto +1€ 
- kinuskikastike +1€ 

KIDS Burger

11

Kysy annosten allergeeneistä lisää
henkilökunnalta. Pidätämme oikeuden muutoksiin 

KIDS Sundae (vain lapsille)
2 jäätelöpalloa (maut: mansikka, vanilja,
hasselpähkinä-suklaa), kinuskikastiketta,
kermavaahtoa ja tikkari

7


