
Alkuruoat 

Marinoidut jättikatkaravut (L) 10,00 
Aurajuusto, valkosipuli, rucola, paahdettua vaaleaa leipää 

Etana pannu (L) 10,00 
Aurajuusto, valkosipuli, kerma, paahdettua vaaleaa leipää 

Paistettu pinaatti 10,00 
Sipuli, mustapippuri, vuohenjuusto ja paahdettua vaaleaa leipää 

Halloumi salaatti 10,00 
Oliivihillo, rucola ja paahdettua vaaleaa leipää 

Lasten ruoat 

Lihapullat ja muusi 7,50 

Kalapuikot ranskanperunoilla 7,50 

Hampurilainen ranskanperunoilla 7,50 

Lasten fantasiapizza 7,50 
3x omavalintainen täyte 

Salaatit 

Kreikkalainen salaatti 11,00 

Caesarsalaatti vuohenjuustolla 12,00 

Kebabsalaatti 12,00 
Mieto, tulinen, valkosipulikastike 

Caesarsalaatti kanalla 13,00 

Lohisalaatti 14,00 

Pääruoat 

Pippuripihvi (naudan sisäfile) 180g (G, L) 28,00 
Kermaperunat, pariloidut kasvikset ja pippurikastike 

Sipulipihvi (naudan ulkofile) 180g (G, L) 22,00 
Kermaperunat, pariloidut kasvikset, pippurikastike 

Mexikana pihvi (naudan ulkofile) 180g (G) 23,00 
Maalaislohkoperunat, pariloidut kasvikset, cheddarjuusto, sieni, sipuli, paprika ja chilikastike 



Lehtipihvi (naudanulkofilee) 180g (G, L) 15,00 
Talon maustevoi, pariloidut kasvikset, maalaisranskanperunat 

Fish and chips (L) 15,00 
Rapeaa Alaskan seitä, tartarkastiketta, maalaisranskaperunat 

Paholaisen kana 180g (G, VL) 17,50 
Pariloitua kanan rintafilettä, pariloidut kasvikset, paholaisen hilloa, bataattiranskanperunoita 

Broilerivuohenjuusto 180g (G, VL) 17,50 
Kermaperunat, pippurikastike, pariloidut kasvikset 

Broileri halloumijuusto 180g (G, VL) 17,00 
Maalaislohkoperuna, pariloidut kasvikset, tomaattikastike 

Grilattu Broileri 180g (G, VL) 16,00 
Maalaislohkoperuna, bearnaisekastike, pariloidut kasvikset 

Pekoniin kääritty possufilee 180g (G, L) 17,00 
Kermaperuna, pariloidut kasvikset, juusto, persilja, punaviinikastike 

Pariloitu possunvarras 180g (G, L) 16,00 
Possunvarras, pariloidut kasvikset, maalaislohkoperunat, pippurikastike 

Kääritty naudan ulkofilee 180g (G, VL) 18,00 
Kermaperunat, pariloidut kasvikset, juusto, persilja, pippurikastike 

Helin leike 180g (L) 15,00 
Paneroitu porsaanleike, pariloidut kasvikset, pippurikastike, maalaisranskaperunat 

Pariloitua lohta (G, L) 17,50 
Lohifilee, pariloidut kasvikset ja hollandaiskastike 

Falafel 13,50 
Riisi, pariloidut kasvikset, tsatsiki, tomaattikastike 

Päivän ruoka (kysy tarjoilijalta) (G) 17,50 

Keittiömestarin lankkupihvit 

Porsaan lankku (G, L) 17,00 
Ylikypsää porsaankassleria, punaviinikastike, paistetut kasvikset, tomaatti ja perunamuusi 

Kanalankku (G, VL) 17,50 
Pariloitua kananrintafilettä, vuohenjuustoa, paholaishilloa, tomaatti ja perunamuusi 

Naudan lankku (G, L) 18,50 
Naudankassleria, punaviinikastike, paistetut kasvikset, tomaatti ja perunamuusi 



Lohilankku (G, L) 19,50 
Pariloitua lohifilettä, paistetut kasvikset, tomaatti, perunamuusi ja hollandaisekastike 

Helin artesaanipizzat 

Americano 13,00 
Kinkku, ananas ja aurajuusto 

Italiano 13,00 
Parmankinkku, aurinkokuivattu tomaatti mozzarella ja rucola 

Ålandia 13,00 
Kylmäsavulohi, katkarapu, marinoitu punasipuli, cesarkastike ja rucola 

Gardenia 13,00 
Paahdetut kasvikset, vuohenjuusto, tuore pesto ja rucola 

Kanapizza 13,00 
Kana, ananas, punasipuli, aurajuusto ja currykastike 

Kebabpizza 13,00 
Kebabliha, jalopeno, tomaatti, punasipuli ja kebabkastike 

Fantasiapizza 13,00 
4 x omavalintainen täyte: kinkku, ananas, aurajuusto, parmankinkku, aurinkokuivattu tomaatti, 
mozzarella, rucola, kylmäsavulohi, katkarapu, marinoitu punasipuli, paahdetut kasvikset, 
vuohenjuusto, pesto, kebabliha,  
kana, jalopeno, savuporon jauheliha ja suolakurkku. 

Jälkiruoat 

Juustokakku 8,00 

Suklaakakku 8,00 

Kinuskikakku 9,00 

Talon uunihalva 9,00 

Omenapiirakka 8,00 

Jäätelöannos 5,00 

Helin burgerit 

Herkku burgeri 14,00 
Naudan täysjauhelihapihvi, cheddarjuusto, tomaatti, suolakurkku, rapeaa pekonia 

Keittiönmestarin Burgeri 15,00 
Täysjauhelihapihvi, cheddarjuusto, kanamuna, tomaatti, suolakurkku, rapea pekoni, sipuli 



Kebab burgeri 13,00 
Kebab, tomaatti, sipuli, suolakurkku, kebabkastike (mieto, tulinen, valkosipulikastike) 

Helin burgeri 15,00 
Täysjauhelihapihvi, rapea pekoni, sipuli, tomaatti, aurajuusto, suolakurkku 

Kana burgeri 13,00 
Pariloitu kananrintafilee, paistettua vuohenjuustoa, paholaisen hillo, tomaatti, suolakurkku, sipuli 

Kanakebab burgeri 13,00 
Kanalastukebab, currykastike, tomaatti, suolakurkku, sipuli, chili majoneesi 

Vege Burgeri 12,00 
Kasvispihvi, tomaatti, suolakurkku, sipuli, cheddarjuusto, tomaatti, chili majoneesi 

Kaikki hampurilaiset briochesämpylällä 
Lisukkeena maalaisranskaperunat tai bataattiranskanperunat 

 


