
Alkuruoat/ bar snack

Valkosipuli aurajuusto etanat ja paahdettua maalaisleipää. )L(  10.00€ 

Marinoidut jättikatkaravut ja paahdettua maalaisleipää. )L(  10.00€
Helin wingsit  Jack Daniels marinadissa. )L(  6kpl  7.00€  / 10kpl  12.00€  / 18kpl  15.00€

Kanakori. Pariloitua kanaa ja ranskanperunoita sekä talon chili valkosipuli majoneesia. )L(  13.00€
Bataattiranskanperunoita ja chilimajoneesia. )G, L(  5.00€

Salaatit

Kana caesarsalaatti. )L(  Pieni  8.50€  /  iso 11.00€
Vuohenjuustosalaatti. Salaattisekoitus, cashewpähkinöitä ja paistettuja vihanneksia. )G, L(  13.50€

Pääruoat

Helin pippuripihvi )150g( ja valkosipuliperunat. )G, L(  26.50€
Kaprisvoissa paistettua kuhaa Pernod kastikkeella ja tilliperunamuusi. )G, L( 17.00€

Paholaiskanaa. Pariloitua kanan rintafilettä, vuohenjuustoa, paholaishilloa ja bataattiranskanperunat. 

)G, L(  17.50€
Helin porsaanleike )180g( pippurikastikkeessa, paistetut kasvikset ja ranskanperunat. )L(  15.00€

Helin lehtipihvi, talon oma maustevoi ja ranskanperunat. )G, L(  14.50€
Mummin lihapullat ja perunamuusi. )G, L(  13.00€

Lohikeittoa ja Pekanleivän limppua. )L(  Pieni 9.00€  /  iso 12.00€
Helin BBQ ribsit ja valkosipuliperunat. )L(  14.00€

Fish and chips. Rapeaa paneroitua Alaskan seitiä ja maalaisranskanperunat. )L( 14.00€
Helin jättilautanen kahdelle. Cheddar jalopeno mozzarellatikkuja, BBQ ribsit, Helin wingsit ja 

ranskanperunat. 18.00€



Helin burgerit

Herkku
Talon salaisella reseptillä tehty maistuva naudan täyslihapihvi, Monterrey Jack juustoa, Myrttisen 

suolakurkkua, rapeaa pekonia ja chilimajoneesia. )L(

14.00€

Savulohi
Pintasavustettua lohta, Remolade katkarapuja, kaprista ja tillismetanaa. )L(

15.00€

Chicken deluxe
Pariloitu kanan rintafile, vuohenjuustoa ja mango majoneesia. )L(

16.00€

Vegeburgeri
Härkäpapua, mintturaitaa ja punasipulihilloketta. )L(

14.00€

Kaikki burgerit briossisämpylässä. Lisukkeeksi valinnan mukaan ranskanperunat tai bataattiranskanperunat. 

Dippailuun valkosipulimajoneesia ja ketsuppia

Pastat

Carbonara. )L(  14.00€
Savuporo. )L(  16.00€

Jättikatkarapu & chili. )L(  16.00€
Kanavuohenjuusto. )L( 16.00€

Vege pesto kesäkurpitsa. )L( 13.00€ 



Pizzat
13.00€

Makea poro
Savuporo, aurajuusto, ananas ja punasipuli

Lapponia
Savuporo, leipäjuusto ja kantarelli

Ålandia
Kylmäsavulohi, katkarapu, marinoitu punasipuli

tilli, smetana ja rucola

Bolognese
Jauheliha ja tuplajuusto

Gardenia
Kesäkurpitsa, paprika, punasipuli, vuohenjuusto ja rucola

Italiano
Parmankinkku, aurinkokuivattu tomaatti, mozzarella, valkosipulimajoneesi ja rucola

Helin special
Kana, pekoni, suolakurkku ja vuohenjuusto

Caesar
Kana, parmesan , pekoni, rucola ja valkosipulimajoneesi

Gluteeniton pizzapohja +1.50€



Jälkiruoat

Lakka creme brulee. )G, L(  8.50€
Suklaafondant ja vaniljajäätelöä. )L(  8.50€

Omenapiirakkaa ja vadelmajäätelöä. )L(  8.50€
Jäätelöpallo. Suklaa, mansikka tai vanilja. )L(  4.50€ / pallo

Lasten ruoat

Pasta bolognese. )L(  8.00€
Nakit ja ranskalaiset. )L(  8.00€

Kalapuikot ja ranskalaiset. )L(  8.00€
Hampurilainen ja ranskalaiset. )L(  10.00€

Lihapullat ja muusi. )L(  10.00€

Pizzat  10.00€
Margarita 

Bolognese
Kinkku

Tervetuloa ja hyvää ruokahalua! 


