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Tervetuloa Hällään
Kellariravintola Hällä on mutkaton ruoka- ja  seurusteluravintola hyvän ruuan ja 

hyvän juoman ystäville. Hällä säilyttää nostalgista ravintola ruokaperinnettä 
sekä panostaa selkeään ja  maistuvaan ruokaan, 

  käyttäen lähituottajien  raaka-aineita.

Hällän historiaa
Tämä, Raatihuoneenkatu 3.ssa sijaitseva uusrene-
sanssityylinen rakennus on turkulaisen arkkitehti 
August Heleniuksen, vuonna 1900 suunnittelema. 
Alunperin rakennus suunniteltiin hämeenlinnalaisen 
vaikuttajan, lehtori Johan Engelbert Sahlgrènin 
asunnoksi.

Vuonna 1959, talon kellaritiloihin rakennettiin ravin-
tola, jonka sisustuksesta vastasi Antti Nurmesniemi. 
Ravintola kuuluikin maan arvostetuimpiin, myös 
Presidentti U.K. Kekkonen käytti  ravintolan palve-
luita. Myöhemmin Ravintola Hälläpyörä tunnettiin 
railakkaana tanssien, stripteasin, jamien, lauluiltojen 
ja karaokelaulajien paikkana, kunnes vuoden 2008 
lopussa lopetti toiminnan Hälläpyöränä. Baarimme 
seinällä olevista tauluista voi eri aikakausien tapahtu-
mista lukea lisää.

Nykyinen Kellariravintola Hällä avattiin jälleen ruo-
karavintolana 31.5.2010. Tarkoituksenamme on 
säilyttää nostalgisia ravintolaruokia, sekä panostaa 
selkeään ja maistuvaan ruokaan, käyttäen myös 
lähituottajien raaka-aineita.

Ystävällisesti
Urpo Nurmiranta
Ravintoloitsija

Hällän lounaskattaus
Hällän lounas on katettu joka arkipäivä klo 10.30 
-15.00. Alkuun päivänkeitto tai raikkaita salaatteja. 
Maittavan lounaan päätteeksi kahvia ja jälkiruokaa. 

Lounasvaihtoehtoina ovat seisovapöytä, kevytlounas 
(sisältää salaatin ja päivän keiton) tai lounaspizza  

tiedustele henkilökunnalta lisää 

illallislahjakorteista

Illalliskortti



Kuva: Nina Kilpinen



 = tarvittaessa saa myös gluteenittomalla leivällä

Alkupalaksi
Lohi-katkarapusalaatti          13,00 

Talon leipää

Salaatti ”kuten haluatte”         12,50 
Esim. kana-, kinkku-, feta- tai vuohenjuustosalaatti,
talon leipää  

                                                                                           

Ranskalaiset gorgonzolapunajuuret        8,90 
Paahdettuja Cashewpähkinöitä

Pikkutulinen jokirapukeitto        10,60
Samettisen pehmeä, ripauksella chiliä ja valkosipulia
maustettu jokirapukeitto, lisänä paahdettua kokojyväleipää

Etanat talon tapaan         9,90
Voit valita valkosipulilla, sinihomejuustolla tai
limellä ja yrteillä maustetut   

Lämmin vuohenjuustoleipä          9,90
Tuhdimpi alkupalaleipä, kalamataoliivien, 
itsemarinoitujen kirsikkatomaattien ja 
balsamicosiirapin kera  

Alkuhätään
Marjaisia Kankaita         7,50€

4 cl vadelmaviiniä
2 cl finlandia black kurant
karpalo- ja sitruunamehu

Linnanherran Ahneus         7,50€
2 cl finlandia vodka
1 cl martini secco
1 cl gold strike
angostura

Aseenkantajan Viha         7,50€
4 cl finlandia vodka
mansikkasiirappi, karpalomehu, tabasco

 = vähälaktoosinen  = laktoositon  = gluteeniton



Kuva: Nina Kilpinen



Nostalgia
Aito Wieninleike           19,50 

Leivitetty jumbokokoinen vasikanleike, kastikkeeksi 
keittiömestarin maustevoita, maalaisranskalaisia
Juomasuositus: Prykmestar Vehnäolut    (7.40€/0,5l)

Metsästäjänleike          19,90
Naudan ulkofileleike, konjakilla maustettu 
herkkutat               ti-juustokuorrutus ja perinteiset paistetut perunat 
Juomasuositus: Velkopopovicky Kozel Dark    ( 7.00€/0,5l)   

Oskarinleike              20,00 
Naudan ulkofileleike, Choronkastiketta, katkarapuja 
ja tankoparsaa, perinteiset paistetut perunat
Juomasuositus: 
Robert Mondavi Private Selection Pinot Noir    (8.00€/12cl)

Sveitsinleike             21,00 
Juustolla ja kinkulla täytetty ja  perinteisesti leivitetty 
naudan ulkofileleike, perunamuusi
Juomasuositus: Sandels Lager Draught      (6.00€/0,5l)

Herrain sipulipihvi             24,50 
Härän sisäfilepihvi, runsaasti valkosipulilla terävöitettyä 
paistettua sipulia, perinteiset paistetut perunat
Juomasuositus: 
Trapiche Malbec Bonarda Oak Cask     (7.00€/12cl)

Holvin pippuripihvi             25,90 
Karkealla kolmen pippurin seoksella maustettu, 
reilu härän sisäfilepihvi, runsaasti pehmeää konjakki
-kermakastiketta, valkosipuliperunat
Juomasuositus: Montes Cabernet Carmenere   (7.60€/12cl)

Maksaa kellarimestarin tapaan           19,90 
Salaisella ruisjauhoreseptillä leivitetyt naudanmak -
saviipaleet paistetaan kuumalla valurautapannulla,
kruunataan sipulirenkailla ja 
paseeratulla puolukalla, perunamuusi
Juomasuositus: 
Chianti Classico ”La Misse”, Candialle    (8.90€/12cl)

 = vähälaktoosinen  = laktoositon  = gluteeniton

Kaikkiin lämpimiin pääruokiin sisältyy salaattibuffet alkuruoaksi.



Lämpimiä ruokia
Salaattibuffet pääruokana      9,00

Talon leivät

Pastaa ja wokattuja kasviksia       16,90
Tagliatellea, talon omaa pestoa ja parmesanjuustoa
Juomasuositus: Robert Mondavi Private Selection Pinot 
Noir  (8.00€/12cl)
       

Sienestäjän kasvispihvit     18,00 
Pehmeän kermaista suppilovahverokastiketta, paahdettuja 
cashewpähkinöitä ja lisäksi täytetty uuniperuna
Juomasuositus: Osaado Chardonnay  (5.50€/12cl)

Wasabikuhaa creole        22,90
Rapealla leivityksellä kuorrutettua, paistettua kuhaa, 
paahdettuja kapriksia sekä kylmää wasabikastiketta ja 
creole-perunasalaattia
Juomasuositus: Satellite Riesling, Spy Walley Wines  
(7.50€/12cl)

Kuhaa ja lohta 
kaariholvien kätköistä             23,50

 Pariloitu kuhafile saa rinnalleen kylmäsavulohitartaria ja 
persiljaperunasosetta
Juomasuositus: Honigberg Kräuterwingert Riesling 
Trocken (9.00€/12cl)

Hiillostettua siikaa 
emännän tapaan        23,00 

Kirkastettua tillivoita sekä juures-vuohenjuustopyrettä
Juomasuositus: Montes Sauvignon Blanc  (6.80€/12cl)

   

Paistettua lohta ja
limekastiketta         22,00

Perinteinen lohi saa seurakseen kermaisen pehmeää 
limekastiketta ja kotona tehtyä röstiperunaa
Juomasuositus: Prykmestar Vehnäolut  (7.40€/0.5l)

Tagliatelle pollo fromage        19,50 
Tagliatellepastaa, pariloitua broilerin sisäfilettä, 
täyteläistä juusto-pekonikastiketta ja parmesanjuustoa
Juomasuositus: Chianti Classico ”La Misse”, Candialle  
(8.90€/12cl)

Amorin kanaleipä       22,00 
Talon kokojyväleipä, reilusti broilerinfilettä ja lempeän 
tulinen omena-aurajuustokuorrutus, kolme dippikastiketta 
sekä maalaisranskalaisia
Juomasuositus: Talon Punaviini  (5.50€/12cl)

Kellarin broilerleike          21,00 
Meheväksi, miedolla lämmöllä kypsytetty broilerleike, 
tuhtia chilimajoneesia ja reilusti valkosipulismetanaa, lisänä 
maalaisranskalaisia
Juomasuositus: Sandels Draught Lager  (6.00€/0.5l)

Broilerinrintaa 
herkuttelijoille          22,90 

Pehmeäksi marinoitu, pariloitu rintafile saa 
peitokseen mustapippuri-juustokastikkeen, vierelleen 
paholaisenhilloketta ja talon lohkoperunoita
Juomasuositus: Robert Mondavi Private Selection Pinot 
Noir  (8.00€/12cl)

Ryövärin porsaanfile         20,50 
Maltilla marinoitu, kokonaisena paistettua porsaan 
sisäfilettä, omaa BBQ-kastiketta, valkosipulismetanaa ja 
täyteläisen pehmeitä aurajuustoperunoita
Juomasuositus: Anchor Liberty Ale  (7.20€/0.355l)

Hällän täytetty 
lehtipihvi         22,90 

Reilu, valkosipuli-chilijuustolla täytetty naudan ulkofilepihvi 
lehtevän ohueksi nuijittuna, tuhannen yrtin maustevoita 
ja maalaislohkoperunoita
Juomasuositus: Laitilan Kukko Pils  (7.00€/0.5l)

Gorgonzolahärkää        23,50 
Mehevä naudan ulkofilepihvi kruunataan reilulla siivulla 
gorgonzolajuustoa lisäksi puna-
viinikastiketta ja täytetty uuniperuna
Juomasuositus: 
Verrocchio Amarone della Valpolicella Classico 
(56.50€/75cl)

Entrecôte cacciatore            23,50 

 = vähälaktoosinen  = laktoositon  = gluteeniton

Kaikkiin lämpimiin pääruokiin sisältyy salaattibuffet alkuruoaksi.

 = tarvittaessa saa myös gluteenittomalla leivällä



Aito, 160g entrecôtepihvi (välirasvalla), tomaattinen 
pekoni-herkkusienikastike, paistettua sipulia ja 
aurajuustoperunoita
Juomasuositus: Trapiche Malbec Bonarda Oak Cask  
(7.00€/12cl)

Kellarimestarin                   160g 23,90 

entrecôte      250g 28,90
Lähes legendaariseksi todettu, aito ja rauhassa 
marmoroitu entercôpihvi (välirasvalla), kevyesti 
savunmakuinen, pippuroitu ja hunajoitu pihvi napeerataan 
talon BBQ-kastikkeella, kruunuksi kellarimestarin 
maustevoi ja vierelle talon perunamosaiikkia
Juomasuositus: Montes Cabernet Carmenere  
(7.90€712cl)

Puistonvartijan härkää         27,00 
Reilu, pekoniin kääritty sisäfilepihvi, konjakilla ”hienosteltu” 
suppilovahverokastike päälle ja valkosipuliperunoita
Juomasuositus: Chianti Classico ”La Misse”, Candialle  
(8.90€/12cl)

Pippurinen kerrospihvi           24,50 
Mureat ja pippuroidut härän sisäfileselykset kootaan 
kerroksittain, väliin juustoista mustapippurikastiketta ja 
paholaisen hilloketta, lisänä talon paistetut perunat
Juomasuositus: Velkopopovický Kozel Dark  (7.00€70.5l)

Karitsanpotkaa 
kasarista   

  
      21,50 

Suosikki aikasemmilta listoilta, rauhallisesti haudutettu 
karitsanpotka saa peitokseen tummaa mustaherukka
-valkosipulikastiketta,vuolukermaa ja 
maistuvaa juuressosetta
Juomasuositus: Robert Mondavi Private Selection Pinot 
Noir  (8.00€/12cl)

Lapsille

Nakit tai lihapullat           7,90
Ranskalaiset tai perunasose

 

Kapteenin lohipastaa               8,50 
Tagliatellepastaa ja kermaista 
lohikastiketta

Lepakkoluolan lehtipihvi               8,20 
Ranskalaiset

Pizza puolikuu                 6,50 
1-4 täytettä puolikkaalla pizzalla

Jälkiruokia

Lasten juomalista
W.I.T.C.H.- Keijun 
Voimajuoma                     4,00

Mansikkasiirappi
sitruunamehu
sooda

Hinaus-Martin 
Menovesi             4,00

Omenasiirappi
sitruunamehu
sooda



11. Yussuf   11.50
Tomaattikastike, jauheliha, 
kinkku, kebabliha, pekoni, 
valkosipuli, juusto

12. Boudicca   11.50
Tomaattikastike, tonnikala, 
salami, ananas, vihreä oliivi, 
sinihomejuusto, juusto

13. Giovanni    12.50
Tomaattikastike, salami, 
sipuli, persikka, aurajuusto, 
peperonipaprika, musta oliivi, 
juusto

14. Mario     12.50
Tomaattikastike kokoliha, 
pepperonimakkara, 
herkkusieni, punasipuli, 
ananas, feta, 
pippurituorejuusto, juusto

15. Casanova     12.50
Tomaattikastike, jauheliha, 
kinkku, salami, ananas, 
aurajuusto, juusto

16. Arrabbiata     12.50
Tomaattikastike, 
pepperonimakkara, pekoni, 
katkarapu, 
sipuli, vihreä oliivi, tuore chili, 
valkosipuli,juusto

17. Veneziana     12.50
Tomaattikastike, tonnikala, 
anjovis, katkarapu, kapris, 
aurinkokuivattu tomaatti, 
juusto

18. Verdi      12.50
Tomaattikastike, kana, 
herkkusieni, musta oliivi, 
persikka, vuohenjuusto, juusto

19. Pietro      12.50
Tomaattikastike, 
chilikastike, salami, kana, 
peperonipaprika, sipuli, 
ananas, katkarapu, juusto

 = vähälaktoosinen  = laktoositon  = gluteeniton

Upin pizzalista
1. Don Janne      11.50

Tomaattikastike, chilikastike, 
salami, ananas, maissi, 
pippurituorejuusto, tuplajuusto

2. V. Beckham        12.50
Tomaattikastike, katkarapu, 
ananas, paprika, 
vuohenjuusto, mozzarella, 
tuore basilika, juusto

3. Tonno taste          11.50
Tomaattikastike, tonnikala, 
jokirapu, punasipuli, feta, 
yrttipesto, juusto

4. Cellar hot             11.50
Tomaattikastike, jauheliha, 
pepperonimakkara, jalapeno, 
sipuli, persikka, valkosipuli, 
juusto

5. Setä Samuli     12.00
tomaattikastike, kinkku, 
katkarapu, ananas, 
maissi, hamburgersauce, 
cheddarjuusto, juusto

6. Hällä special     12.50
Tomaattikastike, kokoliha, 
pekoni, sinihomejuusto, 
kananmuna, sipuli, valkosipuli, 
juusto

7. Frutti di Vanaja  12.50
Tomaattikastike, tonnikala, 
simpukka, katkarapu, juusto

8. Soleil                      11.50
Tomaattikastike, broileri, 
ananas, aurinkokuivattu 
tomaatti, feta, mustapippuri, 
juusto

9. Campodimele      11.50
Tomaattikastike, herkkusieni, 
sipuli, tuore paprika, tuore 
tomaatti, mozzarella, 
valkosipuli, juusto

20. Hefaiston      12.50
Tomaattikastike, kebabliha, 
aurinkokuivattu tomaatti, 
valkosipulismetana, sipuli, 
feta, juusto

21. Ikoma      12.00
Tomaattikastike, chilikastike, 
kinkku, salami, aurinkokuivattu 
tomaatti, mozzarella, 
yrttipesto, tuorepaprika, 
ananas, juusto

22. Pizza -   12.50
Tomaattikastike, tonnikala, 
katkarapu, kapris, punasipuli, 
juusto

23. Fantasia      12.50
Tomaattikastike, juusto ja 
4 omavalintaista täytettä: 
kokoliha, kebabliha, pekoni, 
jauheliha, kinkku, salami, 
pepperonimakkara, broileri, 
kananmuna, katkarapu, 
tonnikala, jokirapu, simpukka, 
anjovis, herkkusieni, 
aurinkokuivattu tomaatti, 
tuore tomaatti, ananas, 
tuorepaprika, paprika, 
musta oliivi, vihreä oliivi, 
maissi, sipuli, punasipuli, 
jalapeno, persikka, 
peperonipaprika, parsa, 
basilika, valkosipulikuppi, 
tuore chili, kapris, 
mustapippuri, chilikastike, 
yrttipesto, hamburger 
sauce, valkosipulismetana, 
pippurituorejuusto, 
vuohenjuusto, mozzarella, 
feta, cheddarjuusto, 
sinihomejuusto,

Kaikki pizzat saa myös gluteenittomana (+1,50€)

Kaikkiin lämpimiin pääruokiin sisältyy salaattibuffet alkuruoaksi.
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Oulan lakkajäädyke           8,50 
Lakkasiirappia

Lemon posset (sitruunavanukas)         8,20 
Lisänä mango-minttusalsaa

Valhronakakku           8,90 
Listan suklainen kestosuosikki, kermavaahtoa
ja ”Merja-mummon” keittelemää vadelmakastiketta

Uuniomenapaistos          8,50 
Vanhanajan vaniljajäätelöä ja kanelimuroja

Jäätelöt

Vanhan ajan vanilija-, suklaa- tai mansikkajäätelö                2,50/pallo  

Kastikkeet              +1,00
Suklaa-, mansikka- tai kinuskikastike

Kermavaahto                  +0,50

 = vähälaktoosinen  = laktoositon  = gluteeniton



Alkuhätään

Marjaisia Kankaita 7,50
4 cl vadelmaviiniä
2 cl finlandia black kurant
karpalo- ja sitruunamehu

Linnanherran Ahneus 7,50
2 cl finlandia vodka
1 cl martini secco
1 cl gold strike
angostura

Aseenkantajan Viha 7,50
4 cl finlandia vodka
mansikkasiirappi, karpalomehu, tabasco

Nostalgia 
”drink menu”

”Aperitif”
Kir Royal  8,00

2 cl mustaherukkalikööri
10 cl kuohuviini

“All Day”
Tequila Sunrise  8,00

4 cl tequila
appelsiinimehu, grenadiini

”After Dinner”
Lumikenttien Kutsu 8,00

2 cl lakkalikööri
2 cl parfait amour
ananasmehu, kerma

Seurusteluun
Kisällin Kateus      8,00

4 cl gin
omenasiirappi, sitruunamehu, sooda

Linnanneidon Ylpeys       8,00
2 cl parfait amour
10 cl kuohuviini
tuore minttu

Fantasia 
hällän tapaan         8,00

4 cl long island- mix
valitse “lantrinki”;
pepsi / jaffa / sprite / ginger ale / 
tonic

Lämpimiksi

Hällän Glögi (holiton)   4,50
Oman reseptin mukaan maustettu 
glögi ja omenapyrettä, valintasi 
mukaan, joko;
2 cl:lla amarettoa 7,00€
2 cl:lla vodkaa 7,00€

Linnanvoudin 
Laiskuus  8,50

4 cl toffeelikööri
kaakao ja kerma

Tawastia Coffee  8,50
2 cl jaloviina
2 cl lakkalikööri
kahvi ja kerma

”Lapsille”
W.I.T.C.H.- Keijun 
Voimajuoma      4,00

Mansikkasiirappi
sitruunamehu
sooda

Hinaus-Martin 
Menovesi      4,00

Omenasiirappi
sitruunamehu
sooda

Makeaan 
loppuun

Kulta Hämeenmaan         9,00
2 cl jaloviina
2 cl lakkalikööri
1 cl kaakaolikööri
kerma

Holvinherran Himo          9,00
2 cl tumma rommi
2 cl malibu
mangosiirappi, ananasmehu ja 
suklaakastike

Kellarimestarin 
Mässäily      9,00

2 cl grand marnier
2 cl baileys
appelsiinimehu, suklaakastike ja 
kerma

Drinkkilista



Viinit

Kuohuviinit
Sumarroca Cava Brut Reserva            12 cl 6,50 /
Espanja                                plo 36,80

Tuoksu on miellyttävän hedelmäinen, 
sitruksinen ja omenainen.Maku on erittäin kuiva, 
keskihapokas, sitruksinen ja hieman paahteinen.
Vuosikerta-cava, parhaimmillaan aperitiivina.

Samppanja

Tribaut Brut Origine   
Ranska                                      plo 60,00

Rypäleet: Pinot Noir 40%, Chardonnay 30%,
Pinot Meunier 30%. Tuoksu on raikas sitrusmainen, 
leipätaikinaa, aprikoosia. Maku on kuiva, raikkaan 
hedelmäinen, jossa sitruunaa ja vihreätä omenaa. 
Miellyttävä, tasapainoinen kokonaisuus.

Taittinger Brut Reserve  
 Ranska                                plo 82,50

Raikas, paahteinen, erittäin tyylikäs
ja hienostunut shamppanja 

Valkoviinit

Talon viini
Osaado Chardonnay                            12 cl 5,50 /
Argentiina                            plo 30,00

Tuoksu on raikas, miellyttävän 
hedelmäinen; päärynää, melonia.
Maku on kuiva ja hedelmäinen, jossa 
korostuvat omenan makeat aromit, 
miellyttävä hapokkuus.
Monikäyttöinen yleisviini; seurustelujuoma ja ruokailuun. 

Montes Sauvignon Blanc                      12 cl 6,80 /
Chile                                                   plo 38,00

Tuoksu on ruohoinen, herukkainen, 
raikkaan hedelmäinen.
Maku on kuiva ja pirteän hapokas.
Ruokasuositus: Kala- ja äyriäisruuat, salaatit.

Tarapaca Reserva  Chardonnay   
Chile           plo 39,90

Täyteläinen, intensiivinen ja ryhdikäs
Kermaiset, täyteläiset kasvis-ja kalaruoat

Spy Valley Wines 
Satellite Riesling                       12 cl 7,50 /
Uusi-Seelanti           plo 42,00

Tuoksu on melko runsas ja raikkaan hedelmäinen, 
siitä voi aistia sitrushedelmiä ja ananasta.
Maku on puolikuiva ja runsaan hedelmäinen.
Maussa toistuu tuoksun raikas sitrusmaisuus sekä 
mineraalisuus.

Chablis Sainte Claire Brocard   
Ranska                                 plo 49,90

Chardonnay
Kuiva, keskitäyteläinen, miellyttävän 
hedelmäinen ja eloisan mineraalinen
Vähärasvaiset kalat, kanaruoat, äyriäiset

Edition Bee Honigberg 
Kräuterwingert Riesling Trocken       12 cl 9,00 /
Saksa                                                    plo 50,00

Kuiva, mutta hedelmäinen huippu- Riesling Moselista,
Saksan laadukkaimpien rieslingien kotilaaksosta.
Vahvaa hedelmää saattelee loistavasti balanssissa 
oleva hapokkuus.
Luomuviini, jonka saatavuus on rajallinen ja 
tarjolla vain muutamassa ravintolassa ympäri maan.



Rosé

Raimat Abadia Rosado                        12 cl 6,00/
Espanja                                                    plo 34,00

Cabernet Sauvignon, Tempranillo
Kuiva, kypsän mansikkainen ja vadelmainen, raikas

Punaviinit

Talon viini
Agoston Garnacha Syrah                    12 cl 5,50 /
Espanjaa                                plo 30,00

Pehmeä, tumman marjaisa
Pizzat, pastat, seurusteluun

Trapiche Malbec 
Bonarda Oak Cask                               12 cl 7,00 /
Argentiina           plo 39,90

Täyteläinen,pyöreä ja lämmin, 
ripaus vaniljaa, tryffeliä ja kanelia
Tuhdit ja mausteiset liharuoat

Montes Cabernet 
Sauvignon Carmenere      
Chile                                  plo 42,00

Tuoksu on runsas ja paahteinen.
Maku on ryhdikäs, mausteinen ja 
mustaherukkainen.
Punaiset liharuuat, pihvit.

Robert Mondavi Private 
Selection Pinot Noir         12 cl 8,00 /
USA                        plo 45,00    

Keskitäyteläinen, hapokas, 
hieman tamminen
Grillattu lohi, kevyet liha-ja kanaruoat

Candialle Chianti 
Classico “La Misse”          12 cl 8,90 /
Italia           plo 49,80      

Keskitäyteläinen, klassinen italialainen 
punaviini, kuumasta chiantin laaksosta.
Viinitilan omistajapariskunnan mies on 
suomalainen Jarkko Peränen, joka myös 
vastaa viininteosta.
Hyvä yleisviini punaisille lihoille.

Verrocchio Amarone 
della Valpolicella Classico Italia          plo 57,00

Tuoksu on runsas ja hyvin intensiivinen, 
tummaa kirsikkaa, luumua, rusinaa ja 
mausteisuutta.Maku on täyteläinen,runsas, 
melko tanniinen, makean luumuinen, rusinainen 
ja mausteinen.Pitkä jälkimaku. 
Sopii tarjottavaksi tummien liharuokien, 
riistaruokien ja kovien juustojen kanssa.

Torres Mas La Plana   
Espanja                                plo 69,90

Cabernet Sauvignon
Runsas täyteläinen, pehmeä ja mehevä, 
pitkä jälkimaku, huippu viini
Voimakkaat liharuoat

Jälkiruokaviini / port / 
sherry

Torres Floralis Moscatel Oro                           8 cl 7,00
Harmoninen ja tasapainoisen 
hapokas, hunajaisen hedelmäinen
Sopii kaikille jälkiruuille tai nautittavaksi sellaisenaan

Sandeman Old Invalid Port              8 cl 7,90
Mausteinen ja marjaisen makea

Valdespino Oloroso Sherry                     8 cl 7,50
Paahteinen ja hennon suklainen, puolimakea


