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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 lounas-buffet
Hällän noutopöytälounas on katettu joka arkipäivä 
klo 10.30 -15.00. Alkuun voitte nauttia keiton tai 
raikkaita salaattejamme. Maittavan lounaan päät-
teeksi tarjolla on kahvia ja jälkiruokaa. 

Lounasvaihtoehtoina ovat lämmin buffet, kevytlou-
nas (sis. salaatin ja päivän keiton) tai lounas-pizza.  

Illalliskorttitiedustele henkilökunnalta lisää 

illallislahjakorteista



Kuva: Nina Kilpinen



 = tarvittaessa saa myös gluteenittomalla leivällä

Alkupalaksi

Salaatti-buffet Pääruokana                            9,00
Talon leivät
Juomasuosituksemme: Champagne Pol Roger  
Rich Demi-Sec (78,50€/0,75 l) 

Kesäinen Salmorejo-keitto          8,90
Espanjalaistyyppinen, samettinen kylmä keitto, 
kananmunan ja chorizon kera
Juomasuosituksemme: Tio Pepe 
Palomino Fino Sherry (5,80€/8 cl)                
                                                                         

Kermainen Savulohikeitto            9,80
Paahdettua saaristolaisleipää ja tilli-piparjuurilevitettä
Juomasuosituksemme: Edition Bee Riesling Trocken 
(6,20€/8 cl)

Etanat Talon Tapaan             9,90                                                          
Voit valita valkosipulilla, sinihomejuustolla tai
limellä ja yrteillä maustetut, lisäksi talon leipää  
Juomasuosituksemme: Magners Irish Pear Cider                                                
(7,80€/0,33 l)

Alkuhätään
Prosejito Hugo        5,90(10 cl)/ 8,80(15 cl)
Zadi Drinks- valmistajan mojito-henkinen juomasekoitus,  
joka on sekoitettu laadukkaasta italialaisesta kuohuviinistä,  
seljankukkamehutiivisteestä, mintusta ja sitruunamehusta (ABV 5,90%)

Aperol Spritz                        7,90
4 cl Aperol
6 cl kuohuviini
sooda ja appelsiini

Italian Ice Tea                       7,80
8 cl Martini Rosso
Ginger Ale

 = vähälaktoosinen  = laktoositon  = gluteeniton



Pääruokia
Salaatti ”Kuten Haluatte”  13,90 
Esim.kana-,katkarapu-,feta tai 
vuohenjuustosalaatti
talon leipää
Juomasuosituksemme: Albia Rosè 
Barone Ricasoli (6,00€/12 cl)

Kasvistortilla ja Ratatouille                17,90 
Dippeinä limejogurttia, itse tehtyä aiolia 
sekä piparjuurilevitettä
Juomasuosituksemme: 
Sol Serveza Original (6,80€/0,33 l)

Kasvislasagne                                       16,90 
Kauden kasviksia ja tomaattista 
juustokastiketta
Juomasuosituksemme: Signorelli 
Chianti Classico DOCG (6,90€/12 cl)

Kesäisen Kevyet Ahvenet                  22,50 
Hennolla hapankorppuleivityksellä ja 
voissa paistetut ahvenfileet saavat
vierelleen raikasta limejogurttia ja 
glaseerattua porkkanaa
Juomasuosituksemme: 
Laitilan Kukko Pils (7,00€/0,5 l)

Paistetut Ahvenet ”Julienne”          23,50                                       
Ahvenet kuten edellisessä, lisänä 
hummeri-veloutékastiketta, julienne-
kasviksia ja tilliperunoita
Juomasuosituksemme: Edition Bee 
Riesling Trocken (9,40€/12 cl)

Ravustajan Kuhaa                             24,50 
Paistettua kuhaa,kermaisen  
pehmeää jokirapumuhennosta  
ja lisänä kesäsipulipyreetä
Juomasuosituksemme: Montes 
Sauvignon Blanc (6,80€/12 cl)

Ahdin Parhaat Antimet                   24,90 
Parhaat kalamme, kuha ja nieriä 
täydentävät toisiaan samalla lautasella
lisänä beurre blanc-kastiketta sekä 
kesäperunoita
Juomasuosituksemme: Chablis Joseph 
Drouhin Reserve de Vaudon  
(49,50€/0,75 l)

Broilerinrintaa ”Oriental”                   21,90 
Hasselpähkinällä leivitettyä broilerinrintaa, 
pikkutulista,itse tehtyä sweet chili-
kastiketta sekä maut yhdistävää  
kookos-korianteriperunaa
Juomasuosituksemme: 
Thörle Riesling Feinherb (7,50€/12 cl)                         

Broileria Sienestäjän Tapaan         21,50
Mehevää broilerinrintaa, täyteläisen 
kermaista sienikastiketta, pilahviriisiä
ja chorizo-lastuja
Juomasuosituksemme: Agoston 
Garnacha Syrah (5,50€/12 cl)

Kellarimestarin Porsaanleike         19,90
Tuhti, talon maukkaassa marinadissa 
maustunut porsaanleike, kellarimestarin
maustevoita ja maalaisranskalaisia
Juomasuosituksemme: 
Prykmestar Vehnäolut (7,40€/0,5 l)

Wieninleike         21,50 
Jumbokokoinen, leivitetty vasikanleike, 
”kastikkeeksi” maustevoita,paistettua 
sitruunaa ja lisänä maalaisranskalaisia
Juomasuosituksemme: 
Sandels Lager Draught (6,00€/0,5 l) 

Hällän Täytetty Lehtipihvi                22,50                                       
Reilu, valkosipuli-chili-juustolla täytetty 
naudan ulkofileepihvi lehtevän ohueksi 
nuijittuna, tuhannen yrtin maustevoita ja 
maalaisranskalaisia
Juomasuosituksemme: 
Velkopopovicky Kozel Dark (7,00€/0,5 l)

Pustan Pihvi                                       23,50
Mehevä naudan ulkofileepihvi, paahdettua 
paprikakastiketta, vuohenjuustoa ja
valkosipuliperunoita
Juomasuosituksemme: Signorelli Chianti 
Classico DOCG (6,90€/12 cl)

Odysseuksen Härkää                                   
Naudan ulko-tai sisäfilepihvi kreikkalaisen 
salaatin, tuhdin aiolin ja grillitomaatin kera
Juomasuosituksemme: Luigi Bosca 
Reserva Malbec (7,90€/12 cl)

          Ulkofileestä 22,50 
           Sisäfileestä 26,50 
     

 = vähälaktoosinen  = laktoositon  = gluteeniton

Kaikkiin lämpimiin pääruokiin sisältyy salaattibuffet alkuruoaksi.

 = tarvittaessa saa myös gluteenittomalla leivällä



   
Härkää ja Sieniä Vartaassa          22,50 
Mureaa härän sisäfileetä ja sieniä 
vartaassa,tarjotaan pilahviriisin ja 
ratatouillen kera
Juomasuosituksemme: Robert Mondavi 
Private Selection Pinot Noir       
(8,40€/12 cl)

Hällän Pippuripihvi                         26,90
Nostalginen hällän pippuripihvi härän 
sisäfileestä konjakkikermakastikkeella ja 
valkosipuliperunoilla
Juomasuosituksemme: Montes 
Cabernet Sauvignon Carmenere                  
(7,20€/12 cl)              

 

Häränruoska Espanjalaisittain     27,90 
”Matadorin ruoskaksi” leikattua härän 
sisäfileetä, pippurista kermakastiketta, 
konjakki-hunajamarinoituja viikunoita ja 
valkosipuliperunoita
Juomasuosituksemme: Verrocchio 
Amarone della Valpolicella Classico      
(58,00€/0,75 l)

Lapsille
Nakit tai Lihapullat                 7,50
Ranskalaiset tai keitinperunat

Pikku-Kalamiehen Kuhaa                   8,00
Keitinperunat

Lepakkoluolan Lehtipihvi               8,00
Ranskalaiset

Pizza Puolikuu                              6,50
1-4 täytettä puolikkaalla pizzalla

Lasten juomalista
”W.I.T.C.H.- Keijun Voimajuoma” 4,00
Mansikkasiirappi, sitruunamehu ja sooda

”Hinauspalvelu-Martin Menovesi” 4,00
Omenasiirappi, lime-mehu ja 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

20. Hefaiston      12,50
Tomaattikastike, 
kebabliha, aurinko-
kuivattu tomaatti, 
valkosipulismetana, 
sipuli, feta, 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

10. Pollo Diablo 
      Supreme             12,50
Kana, ananas, jalapeno, 
paholaisen hillo ja
vuohenjuusto

21. Ikoma      12,00
Tomaattikastike, 
chilikastike, kinkku, 
salami, aurinkokuivattu 
tomaatti, mozzarella, 
yrttipesto, tuore paprika, 
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, tuore paprika, 
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

Pizzan puolitus              2,00

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

Kaikkiin lämpimiin pääruokiin sisältyy salaattibuffet alkuruoaksi.
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Jälkiruokia

Kaneli-Semifreddo                                          8,20
Omena-viikunakompottia 
Juomasuosituksemme: Tokaji Aszu 2005 
(5 puttonyos) St.Stephens Crown (7,00€/8 cl)        
   

Suklaamoussea ja Romanovin Mansikoita               8,90
Paahdettua valkosuklaata
Juomasuosituksemme: 
M.Chapoutier Banyuls (7,50€/8 cl)

Raparperi-Valkosuklaakakkua                          8,90
Raparperi-vadelmamelbaa
Juomasuosituksemme: Château 
Carsin Liquoreux (7,00€/8 cl)

Jäätelöt          2,60/pallo 
Vanhanajan vanilja 
Vanhanajan suklaa
Mansikka (hyla)

Kastikkeet          +1,00/kpl
kinuski                                                                                          
suklaa 
mansikka
raparperi-vadelma 
(Vinkki: Kastikkeeksi lempilikööriä, hinta liköörin mukaan...)                                                                   

Kermavaahto         +0,50  

 = vähälaktoosinen  = laktoositon  = gluteeniton



Viinit

Kuohuviini

Sumarroca Cava Brut Reserva    12 cl 6,50 / 
Espanja     plo 36,80
Paralleda 42%, Xarel-lo 24%, Macabeo 
27%, Chardonnay 7%
Tuoksu on miellyttävän hedelmäinen, 
sitruksinen ja omenainen.
Maku on erittäin kuiva, keskihapokas, 
sitruksinen ja hieman paahteinen.
Vuosikerta-cava, parhaimmillaan 
aperitiivina.

Samppanjat 

Tribaut Brut Origine  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.

Pol Roger Rich Demi-Sec  plo 78,50
Alkon kuvaus: Puolikuiva, hapokas, 
kypsän sitruksinen, kevyen aprikoosinen,
hennon hunajainen, paahteinen 
tasapainoinen.

Valkoviinit

Talon Viini
Osaado Chardonnay  12 cl 5,50 /
Argentiina   plo 30,00
Chardonnay
Tuoksu on raikas, miellyttävän 
hedelmäinen; päärynää, melonia.
Maku on kuiva ja hedelmäinen, jossa 
korostuvat omenan makeat aromit,
miellyttävä hapokkuus.
Monikäyttöinen yleisviini; seurusteluun ja 
ruokailuun. 

Montes Sauvignon Blanc    12 cl 6,80 / 
Chile    plo 38,00
Sauvignon Blanc
Tuoksu on ruohoinen, herukkainen, 
raikkaan hedelmäinen.
Maku on kuiva ja pirteän hapokas.
Ruokasuositus: Kala- ja äyriäisruuat, 
salaatit.

Weingut Thörle Riesling Feinherb   12 cl 7,50 /  
Saksa    plo 42,00
Riesling
Rheinhessenistä tulevan 19 ha tilan lahja 
maailman viininautiskelijoille.
Tuoksu on melko runsas ja raikkaan 
hedelmäinen, siitä voi aistia mm. kypsiä 
tropiikin hedelmiä.
Maku on puolikuiva ja runsaan 
hedelmäinen.

Joseph Drouhin Chablis 
Reserve de Vaudon   
Ranska    plo 49,50
Chardonnay
Tuoksu on raikas ja siitä voi aitia 
muunmuassa sitrusta ja greippiä sekä 
saniaista ja korianteria.
Maku on kuiva, hedelmäinen ja raikas. 
Hieman mineraalinen. Pitkä jälkimaku.
Ruokasuositus: Vähärasvaiset kalat ja 
äyriäiset

Ed.Bee Honigberg 
Kräuterwingert Riesling Trocken 12 cl 9,40 /
Saksa      plo 52,00
Riesling
Kuiva, mutta hedelmäinen huippu- Riesling 
Moselista, Saksan laadukkaimpien 
riesling- viinien kotilaaksosta.
Vahvaa hedelmää saattelee loistavasti 
balanssissa oleva hapokkuus.
Luomuviini, jonka saatavuus on erittäin 
rajallinen ja tarjolla vain muutamassa 
ravintolassa ympäri maan.

Rosé
Barone Ricasoli Albia Rosé 12 cl 6,00 / 
Italia     plo 36,00
Sangiovese, Merlot
Tuoksu on melko runsas ja herkullinen. 
Siitä voi aistia tuoretta marjaisuutta kuten 
mansikkaa, vadelmaa sekä kukkaisuutta.
Maku on kuiva ja melko täyteläinen. 
Tasapainoisen hapokas. Barone Ricasoli 
on Italian vanhin viinitalo. Ricasolin nimi on 
liitetty viiniin jo vuonna 1141!



Punaviinit
Talon Viini
Agoston Garnacha Syrah 12 cl 5,50 /  
Espanja    plo 30,00
Garnacha ja Syrah
Pehmeä, tumman marjaisa
Pizzat, pastat, seurusteluun

Signorelli Chianti Classico
 DOCG    12 cl 6,90 /  
Italia      plo 38,50
Sangiovese
Viinin tuoksu on miellyttävän mausteinen 
ja aavistuksen vaniljainen.
Maku on täyteläinen, mausteinen ja 
tasapainoinen. Tanniinit ovat pehmeät ja 
jälkimaku on pitkä.
Monikäyttöinen ruokaviini; mm. grillatut 
liharuoat ja juustokuorrutteiset kasvisruoat.

Montes Cabernet Sauvignon  
Carmenere   12 cl 7,20 /
Chile      plo 40,00
Cabernet Sauvignon ja Carmenere
Tuoksu on runsas ja paahteinen.
Maku on ryhdikäs, mausteinen ja 
mustaherukkainen.
Ruokasuositus: Punaiset liharuuat, pihvit.

Luigi Bosca Reserva Malbec    12 cl 7,90 / 
Argentiina    plo 44,50 
Malbec
Tuoksu on runsas, siitä voi aistia kypsää 
kirsikkaisuutta, paahteisuutta ja tammea.
Maku on täyteläinen, runsas, kypsän 
marjainen ja tasapainoinen.
Erinomainen viini grillatuille ja paahdetuille 
liharuoille, sekä koville juustoille.

Robert Mondavi 
Private Selection Pinot Noir 12 cl 8,40 / 
USA     plo 46,80       
Pinot Noir
Keskitäyteläinen, hapokas, hieman 
tamminen
Grillattu lohi, kevyet liha-ja kanaruoat

Candialle Chianti Classico  
“La Misse”      
Italia    plo 49,00       
Sangiovese 90%, Merlot 10%
Keskitäyteläinen, klassinen italialainen 
punaviini, kuumasta Panzanon laaksosta.
Candialle- viinitilan takana on saksalais-
suomalainen pariskunta miehen (Jarkko 
Peränen) vastatessa kaikesta,
mitä matkalla viinitarhalta aina 
viinisammioihin saakka, tapahtuu.
Hyvä yleisviini punaisille lihoille.

Verrocchio Amarone 
della Valpolicella Classico  
Italia    plo 58,00
Corvina 65%, Rondinella 30%, Molinara 5%.
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.

Makeat/ Väkevät Viinit
Château Carsin Liquoreux    
Ranska    8 cl 7,00
Semillon
Avoin ja aromikas, makea tuoksu,  
jossa on runsaasti kuivattujen hedelmien,  
kuten aprikoosin ja rusinan aromeja.  
Juha Berglundin taattua, klassista ja 
makeata bordeaux:ta.

Tokaji Aszú 5 puttonyos 
St.Stephens Crown   
Unkari    8 cl 7,00
Furmint, Harslevelu, Muscat Ottonel

M.Chapoutier Banyuls    
Ranska    8 cl 7,50
Grenache
Maku on runsas ja siitä voi löytää marjojen 
ja suklaan aromeja. Pitkä ja lämmin 
jälkimaku.

Porto Krohn LBV 2005/2007   
Portugali   8 cl 8,60
Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta 
Barroca, Tinta Roriz.
Maku: Herkullinen rypäle, hedelmäinen ja 
tasapainoinen, hieman tanniininen.

Pacific Rim Framboise    
USA    8 cl 9,00
Vadelmaviini. Huumaavan vadelmainen 
tuoksu. Maku on makea, liköörimäinen, 
vadelmainen, raikas ja hyvin aromikas.


