
TASTING PLATE | 14 €/hlö
Lajitelma alkupaloja jaettavaksi vähintään kahdelle

“SKAGEN” | 13 €
Jättirapuja, fenkolisalaatti, tuoretta leipää, sitruunamajoneesia ja mätiä

BEEF CARPACCIO | 13 € 
Ohueksi siivutettua marmorihärän sisäfileetä, Västerbotten juustoa, rucolaa, Dijon-majoneesia ja pikkelöityjä 

kantarelleja (G)

SALMON  | 13 €
  Lohiceviche, avokadoa, seesamia, kurkkua, rapeaa juuresta ja sitrusvinegrettiä (G)   

BURRATA| 12 € 
Kermaista Burrata juustoa, salsa verdeä, paahdettua kurpitsan siementä, pikkelöityä tomaattia ja leipää

CHEESE BOARD | 9€
 Juustoja ja kauden hilloa

HOUSEMADE BREAD | 5 €
Tuoretta leipää, ja dippejä (V)

Salaatit sisältävät:
Rapeaa salaattia, pinaattia, kvinoaa, yrttejä, kurkkua, melonia, retiisiä, avokadoa, salsa verdeä ja marinoitua 

punasipulia ja vinegrettiä
Valitse täyte:

*Rapeaa Tempeä, seesamia ja chiliä (G,V)

*Grillattu kanan rintafilee (G)

*Valkosipulimarinoituja jättirapuja (G)
*Kermaista Burrata juustoa ja paahdettuja pähkinöitä (G)

16,90€

V: Vegaaninen G:Gluteeniton



PREMIUM BEEF |
Kotimainen rotukarjan sisäfilee 180g - 33€

Kotimainen rotukarjan Entrecote 250g - 28€
Australialainen Black Angus härän flank steak 200g - 29€

Special meat - Päivän liha/päivän hintaan

Lihat tarjoillaan seuraavilla lisukkeilla;
Paahdettuja yrttiperunoita, timjamikastiketta ja kauden kasviksia (G)

TENDERLOIN FOR 2 | 69,90 €
500 g kokonaisena grillattua marmorihärän sisäfileetä, valkosipulivoita,kauden kasviksia, 

paahdettuja yrttiperunoita ja timjamikastiketta (G)

FLANK STEAK FOR 2 | 59,90 €
500 g kokonaisena grillattua Black Angus härän flank steakia, valkosipulivoita, 

kauden kasviksia, paahdettuja yrttiperunoita ja timjamikastiketta (G)

RISOTTO  | 18 €
Kauden risotto (G)

(Saatavana vegaanisena)
lisää annokseen valkosipulimarinoituja jättikatkarapuja + 6€

GOAT CHEESE CHICKEN | 21 €
Grillattua kanaa, salsa verdeä, vuohenjuustoa, pikkelöityä tomaattia, 

bataattiranskalaisia ja kauden kasviksia (G)

FESENJAN CHICKEN |  21€
Kanaa granaattiomena-saksanpähkinä kastikkeessa, yrttikvinoaa, kauden kasviksia, 

pikkelöityä punasipulia ja korianteria (G)

BEETROOT | 19,90 € 
Raakalakritsilla maustettu punajuuripihvi, kauden kasviksia, kvinoaa ja saksanpähkinäkastiketta (G,V)

Lisää annokseen vuohenjuusto tai burrata juustoa + 3e

FISH N CHIPS | 19 €
Oluella paneroitua turskaa, ranskalaisia perunoita, sitruunamajoneesia ja yrttisalaattia

MARKET FISH | Päivän hintaan
Päivän kalaa, fenkoli-appelsiini perunapaistos, rapu beurre blanc, kauden kasviksia ja rapeaa kaprista (G)

BURGER | 23 €
Lönkan burger: Kotimainen 200g pihvi, täysjyvä Dijon-majoneesia, karamellisoitua sipulia,

 Myrttisen suolakurkkua, chiliketsuppia ja 9 kk kypsytettyä goudajuustoa

GREEN BURGER | 19 €
Raakalakritsilla maustettu punajuuripihvi, tzatzikia, chiliketsuppia, rucolaa ja avokadoa (V)

Lisää burgereihin vuohenjuusto tai Burrata juusto + 3e
Valitse burgerille 1 lisuke:

Ranskalaiset perunat, bataattiranskalaiset tai yrttisalaattia
Burgerit saatavana gluteenittomalla sämpylällä



ARTESAANIJÄÄTELÖITÄ JA KAUDEN MARJOJA | 6,90 €
SORBET JA KAUDEN MARJOJA  | 6,90 €

CHURRO | 9 €
Rapea munkki, toffeeomenaa ja pistaasijäätelöä 

 
FONDANT | 9 €

Mehevä suklaakakku, kirsikkakompottia ja vaniljajäätelöä (G)

PUMPKIN | 9 €
Kurpitsakakku, kardemummavaahtoa ja tyrnigeeliä (V)

CHEESE BOARD | 9€
 Juustoja ja kauden hilloa

Cocktails

LÖNKAN MOJITO 10 €
Rum / Mint / Lime / Witbier / Passion

HELSINGIN TONIC 11 €
HelsinGin / Tonic Water / Orange

HENDRICK`S SOUR 13 €
Hendrick`s Gin / Cucumber / Egg White / 
Sugar / Lemon / Bitter

GINGER RUM 11 €
Dark Rum / Lime / Mint / Sugar / Ginger 
Beer

CREAMY ESPRESSO 10 €
Licor 43 / Carolans Irish Cream / Espresso

LÖNKAN NEGRONI 11 €
Antica Formula / Campari / HelsinGin

SEASONAL COCKTAIL
Kysy lisää henkilökunnalta

KYRÖ DAIRY CREAM  7 €


