
ALAVUS
HOTELLI

Alkuun 
Kermainen metsäsienikeitto (L, G)  8,90
(pääruokana 14,50)

Aura-valkosipulietanat (L, G)    8,90
Halloumisalaatti ja tzatzikia (L, G)  8,90
Salaattisekoitusta, tomaattia, kurkkua, oliiveja, 
pariloitua halloumia, pähkinöitä ja tzatzikia.
(pääruokana 14,50)

Alkuruuat tarjoillaan leivän ja levitteen kera.

Talon leivät
Metsästäjänleipä (L)    17,90
Pariloitu possun lehtipihvi, gratinoitua juusto-
metsäsienimuhennosta vaalealla leivällä.

Hedelmäinen aura-kanaleipä   17,90
Pariloitua kanan rintafileetä, paahdettua 
persikkaa ja gratinoitua aurajuusto-bearnaise-
kastiketta vaalealla leivällä.

Lämpimät leivät tarjoillaan valinnan mukaan 
lisukesalaatin tai ranskalaisten kera.

Liharuuat
Possun lehtipihvi (L, G)    18,20
Pariloitu possun lehtipihvi, grillimaustevoi, 
lämpimät kasvikset, lohkoperunoita.

Täytetty possun lehtipihvi (L, G)   19,40
Pariloitu possunleike talon omalla koskenlaskija-
pekonitäytteellä, punaviinikastike, lämpimät 
kasvikset, lohkoperunoita. 

Aura-punaviinihärkää (L, G)   27,40
Aurajuustolla gratinoitu naudan ulkofilee-
pihvi, punaviinikastike, lämpimät kasvikset,
aura-kermaperunat. 

Burgerit
Talon burgeri (L)     17,90
Koskenlaskijalla ja pekonilla kuorrutettu 
naudan burgerpihvi, pikkelöityä punasipulia, 
salaattia, tomaattia, maustekurkkua ja
hampurilaismajoneesia reilun sämpylän 
välissä, ranskalaiset ja majoneesidippi.

Tulinen aurajuustoburgeri (L)   17,90
Naudan burgerpihvi, aurajuustoa, pekonia, 
tulinen kastike, jalapenoja, pikkelöityä puna-
sipulia, salaattia, tomaattia, maustekurkkua 
ja hampurilaismajoneesia reilun sämpylän välissä, 
ranskalaiset ja majoneesidippi.

Kanaburgeri (L)     17,90
Paneroitu kanapihvi, cheddarjuustoa, 
pikkelöityä punasipulia, salaattia, tomaattia, 
maustekurkkua ja hampurilaismajoneesia reilun 
sämpylän välissä, ranskalaiset ja majoneesidippi.

Halloumiburgeri (L)    17,90
Pariloitua halloumia, tzatzikia, paholaisen 
hilloa, pikkelöityä punasipulia, salaattia, 
tomaattia ja maustekurkkua reilun sämpylän 
välissä, ranskalaiset ja tzatzikidippi.

Kasvisburgeri (L)     17,90
Kasvispihvi, cheddarjuustoa, pikkelöityä 
punasipulia, salaattia, tomaattia, maustekurkkua 
ja hampurilaismajoneesia reilun sämpylän välissä, 
ranskalaiset ja majoneesidippi.

Kana- ja kalaruuat
Lohta hollandaise (L, G)    23,40
Pariloitua lohifileetä, lämpimät kasvikset, 
lohkoperunoita, hollandaise-kastiketta ja sitruunaa.

Paholaisen kanaa ja tuoretta ananasta 22,90
(L, G)
Pariloitua kanan rintafileetä, paholaisen hilloa, 
halloumia, pariloitua ananasta ja persikkaa, 
kermaperunat.
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Pizzat
Margherita     11,90
Mozzarellajuustoa, tomaattia, rucolaa.

BBQ nyhtöpossu    13,90
Nyhtöpossua, jalapenoa, punasipulia, 
bbq-kastiketta, rucolaa.

Talon pizza     13,90
Koskenlaskija-pekonikastiketta, 
jauhelihaa, paprikaa, pepperonimakkaraa.

Kasvispizza     13.90
Tuoreita herkkusieniä, paahdettua 
paprikaa, halloumia, marinoituja oliiveja 
ja tzatzikia.

Nostalgia pizza    14,90
1-4 omavalintaista täytettä.
Tuore ananas, aurajuusto, fetajuusto, tuore 
herkkusieni, kanafilee, nyhtöpossu, katkara-
pu, naudanlihakebab, mozzarella, oliivi, tuore 
paprika, jauheliha, pekoni, pepperonimakkara, 
persikka, pikkelöity punasipuli, savukinkku, 
simpukka, tonnikala, tomaatti, tuplajuusto, 
metsäsienikastike. 

Kaikkiin pizzoihin sisältyy juusto 
ja tomaattikastike.

L= laktoositon   G=gluteeniton

Lasten lista  
Pikkuväen burgeri   9,90
Naudanlihapihvi, salaattia, tomaattia, 
maustekurkkua ja hampurilaismajoneesia 
reilun sämpylän välissä tarjoiltuna, 
ranskalaiset ja majoneesidippi.

Kanakori     9,90
Siivutettua kanafileetä, tomaattia, 
kurkkua, ranskalaiset ja majoneesidippi.

Lasten lehtipihvi    9,90
Possun pariloitu lehtipihvi, 
grillimaustevoi, tomaattia ja kurkkua, 
ranskalaiset ja majoneesidippi

Jälkiruuat
Suklaakakku, vaniljajäätelö  7,60
ja marjamelba    

Jäätelövalikoima    
1 pallo 4,60     2 palloa 6,60
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