
 
 
 
 
 
 

 
 

Menu 
 
 
 
 
 
 
 



Alkupalat 
 

1.Sideorders   4,90 € 
Maalaisranskalaiset/Bataattiranskalaiset (L,M,G) 

Mozzarellatikut 3kpl 
Jalapeno poppers 4kpl 

Sipulirenkaat 4 kpl (L,M) 
 

Annokset sisältävät dipin!  
 

2. Juusto omeletti (L,G)   7,90 € 
 

3. Talon valkosipulileipä ja dippi (L)   3,90 € 
 

4. Bruschetta (L,M)   5,90 € 
Paahdettua leipää tomaatilla, basilikalla, valkosipulilla ja oliiviöljyllä. Päällä balsamicokastiketta ja 

parmesan-juustoa. 

 

 
Salaatit ja kasvisannokset 

 
5. Hovin grillatut salaatit (L,G)   9,90 € 

Kana, katkarapu tai halloumi 
Rapeaa salaattia, rucolaa, grillattua ananasta, kirsikkatomaattia, marinoitua punasipulia, parmesan-juustoa 

ja valitsemasi dippi! 
 

6. Avokadosalaatti (L,G)   14,90 € 
Viipaloitua avokadoa salaattipedillä 

7. Caesarsalaatti (L)   13,90 € 
Rapeaa jäävuorisalaattia, grillattua kanaa, parmesan-juustoa, krutonkeja ja caesarkastiketta. 

8. Halloumi grillatuilla kasviksilla (L,G)   14,90 € 
Halloum-juustoa, munakoisoa, kesäkurpitsaa, paprikaa, porkkanaa, sieniä, parsakaalta, tomaatti-

valkosipulipestokastikkeella. 

9. Mozzarella Caprese (L,G)   12,90 € 
Tuoretta tomaattia, avokadoa ja mozzarellaa, basilikalla ja balsamico-oliiviöljyllä. 

10. Beef Carpaccio (L,M,G)   15,90 € 
Ohueksi siivutettua naudanlihaa, jäävuorisalaattia pesto-balsamicokastikkeella 

 
 

Dipit: majoneesi, valkosipulimajoneesi, BBQ-majoneesi, jalapeno-valkosipulimajoneesi. 
Lisädipit annoksiin   1,50 € 

  



Pastat 
 

11. Herkkusienipasta (L)   12,90 € 
 

12. Pasta Carbonara (L)   13,90 € 
 

13. Kermainen kanapasta (L)   14,90 € 
 

14. Savuporopasta (L)   14,90 € 
 

15. Curry-Kanapasta (L)   14,90 € 
 

16. Seafood nuudelit (L)   15,90 € 
 
 
 
 

A la Carte 
 

17. Hovin Erikoinen (L,G)   24,90 € 
200g naudan entrecote, bearnaise- ja pippurikastiketta, 

kauden kasvikset ja lohkoperunat. 
 

18. Chef’s Special (L,G)   21,90 € 
Broilerin rintafilettä, bearnaise- ja pippurikastiketta,  

kauden kasvikset ja lohkoperunat. 
 

19. Bombay Broiler (L,G)   18,90 € 
Broilerin rintafilettä, valkosipulikermakastiketta,  

kauden kasvikset ja riisiä. 
 

20. Mahtipossu (L)   16,90 € 
180g leivitettyä possun ulkofilettä, bearnaisekastiketta,  

kauden kasvikset ja maalaisranskalaiset. 
 

21. Grillattu Lohi (L,G)   24,90 € 
Grillattua lohta kermaisella sienikastikkeella, kauden kasvikset ja lohkoperunat. 

 
22. Vasikanleike parilalla/Talon klassikko (L,G)   23,90 € 

Mustapippurijuustolla gratinoitu 180g vasikan ulkofileeleike,  
grillitomaatti, cocktail-kurkkuja, valkosipulinkynsiä,  

pekoni-viherpapukäärö ja maalaisranskalaisia. 
 

23. Plank steak(L,G)   24,90 € 
200g Naudan murea filee, perunamuusilla ja bearnaisekastikkeella. 

 
24. Roquefort-pihvi (L,G)   24,90 € 

200g Naudan marinoitu pihvi, Roquefort-juustokastiketta, grillatut kasvikset ja maalaisranskalaiset. 
 
 
 
 

  



Burgers 
 

25. Hovin burger (L)   14,90 € 
150g naudan jauhelihapihvi, cheddarjuustokastiketta, pekonia, tomaattia, marinoitua punasipulia, rapeaa 

salaattia sekä BBQ-majoneesia. 

26. Nyhtökana burger (L)   14,90 € 
150g nyhtökanaa BBQ-kastikkeessa, cheddarjuustokastiketta, pekonia, tomaattia, marinoitua punasipulia, 

rapeaa salaattia sekä BBQ-majoneesia. 

27. Kebab burger (L)   14,90 € 
150g kebabia, tomaattia, marinoitua punasipulia, rapeaa salaattia sekä paholaisen hilloa. 

28. Halloum burger (L)   14,90 € 
Halloum-juustoa, rucolaa, tomaattia, marinoitua punasipulia sekä paholaisen hilloa. 

Annoksiin sisältyy maalaisranskalaiset ja BBQ-majoneesi! 

29.Steakhouse burger (L)   18,90 € 
180g naudan jauhelihapihvi, kananmuna, sinappinen kastike, raikasta salaattia, grillattua sipulia ja paprikaa, 

cheddarjuustokastikkeella. Annokseen sisältyy maalaisranskalaiset ja tartarkastike. 

Dipit: majoneesi, valkosipulimajoneesi, BBQ-majoneesi, jalapeno-valkosipulimajoneesi. 
Lisädipit annoksiin 1,50 € 

 
 
 

Lasten lista 
 

30. Maalaisranskalaiset (L,M,G)   3,90 € 
31. Lihapullat, nakit ja ranskalaiset (L,M,G)   7,90 € 

32. Lohi muusilla (L,G)   7,90 € 
33. Pizza kahdella täytteellä   7,90 € 

34. Lasten burger (L,M)   7,90 € 
Naudan jauhelihapihvi, salaatti, tomaatti, ketsuppi ja maalaisranskalaiset. 

 
 
 

Jälkiruoat 
 

35. Créme brulee (L,G)   8,90 € 
 

36. Chocolate Waterfall (L)   8,90 € 
Lämmintä suklaakakkua, vadelmakastiketta ja vaniljajäätelöä. 

 
37. Jäätelöpallot 

Vanilja (L,G), Suklaa (L,G), Karpalo-kinuski (L,G) 

Kastikkeet: suklaa, kinuski tai mansikka 

1 pallo   4,90 € 

2 palloa   7,90 € 
  



Pizzat 
 
 

13. Margarita   9,90 € 
Tomaattikastiketta ja juustoa. 

 
14. Opera Special   11,90 € 

Kinkkua, tonnikalaa ja salamia. 
 

15. Al Capone   12,90 € 
Kinkkua, ananasta ja aurajuustoa. 

 
16. Quattro Stagioni   12,90 € 

Kinkkua, tonnikalaa, herkkusieniä ja katkarapuja. 
 

17. Frutti Di Mare   12,90 € 
Tonnikalaa, katkarapuja ja simpukoita. 

 
18. Lapponia   13,90 € 

Savuporoa, kinkkua, ananasta, salaattia ja majoneesia. 
 

19. Hovin pizza   14,90 € 
Broileria, ananasta, marinoitua punasipulia, bearnaisekastiketta ja rucolaa. 

 
20. Vegetarian   12,90 € 

Paprikaa, herkkusieniä, tomaattia, marinoitua punasipulia ja rucolaa. 
 

21. Fantasia 2 täytettä   11,90 € 
 

22. Fantasia 3 täytettä   12,90 € 
 

23. Fantasia 4 täytettä   13,90 € 
 

Lisätäyte 1,50 € 
 

Pizzatäytteet: Kinkku, tonnikala, katkarapu, herkkusieni, simpukka, ananas, salami, aurajuusto, paprika, 
marinoitu punasipuli, tomaatti, rucola, broileri, oliivi, jalapeno, suolakurkku, pekoni ja savuporo. 

 

 


