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Alkuruoat

Katkarapucocktail (G,L)
Tuoreita katkarapuja, avokadoa ja kasviksia
kruunattuna Pirtin kastikkeella.

”Klasikko ,-70 luvulta”

750

Kylmäsavulohitartar
saaristolaisleivällä (L)
Pirtin klassikko kylmäsavulohitartar
paahdetulla saaristolaisleivällä. Pieneen
nälkään tai ruokahalun herättäjäksi.

700

Pirtin perinnelautanen (L)
Kotipalvin ylikypsää possunkylkeä, Pirtin
piimäjuustoa, raikasta perunasalaattia sekä
rapeaa perinneleipää.

8

50

Falafel-vartaat (L,G,vegan)
Meillä käsintehtyjä falafeleja ja kauden
kasviksia vartaassa.

750

lastenlista
L
Pirtin

kevyttä
K
Pientä
&

Uuniperuna (L,G)
Nauravat nakit ranskalaisilla (G,L)

750

Tarjoillaan kurkku ja porkkana tikkujen kera.

Kylmäsavulohi, katkarapu, tai
savuporotäytteellä.
Rosamundan kruunaa valitsemasi raikas täyte.
Annos viimeistellään raikkaalla salaatilla.

1290

”Peruna on pyöreä,
maukas, suussa sulava rosamunda!”

Pirtin klubileipä (L)
Pirtin Nugetit ranskalaisilla (L)
Paneroitua broilerin fileetä jogurttidipin sekä
kurkku ja porkkana tikkujen kera.

8

50

Rapean leivän välissä grillattua broileria,
rapeaa pekonia ja kermaista cheddaria.
Kokonaisuuden viimeistelee raikkaat kasvikset,
savustettu aioli, sekä pikkelöity
punasipuli.
”Mursi luoja leivän kyrsän, pani
palasen kannikalle.” ~ Eino Leino~

14

90

Keittiömestarin salaatti (L)
Pasta pomodoro (L)
Täyteläinen tomaattikastike, Pirtin käsintehtyä
tuorepastaa ja mozzarellaraastetta.

8

00

Raikas salaattiannos satokauden tuotteista
valitsemallasi täytteellä, pariloitu leipä.
Broileri,-katkarapu,-kylmäsavulohi,- tofu.
(pyydettäessä gluteiiniton)
”Vihreää, lehtevää, suutuntuma hyvä”

14

90

P

Pastat
”Vaivattu, kaulittu, pilkottu ja keitetty
suurella syrämellä”

Pasta pomodoro (L)

Katkarapupasta (L)

Täyteläinen tomaattipasta joka
tarjoillaan raastetun parmesanin sekä
paahdetun valkosipulileivän kanssa.

1590

Miedosti tulinen katkarapupasta kutittaa
jokaisen makuhermoja.

1590

Savuporo-leipäjuustopasta (L)
Kylmäsavulohipasta (L)
Kermainen kylmäsavulohipasta kruunataan
tuorejuustolla ja limellä.

1590

”Kerro kokki meille,
kerro kokki muille:
mitä sinä tarjoat tänään
herkkusuille?”

Keittiömestarimme tervehdys
pohjois-Suomen makumaailmaa. Pehmeän
kermainen savuporopasta maustetaan tuoreilla
yrteillä ja leipäjuustolla.

1590

Kaikki pasta annokset tarjoillaan Pirtillä
käsintehdyn tuorepastan kanssa.
Annokset saatavina myös
gluteenittomalla pastalla

Parilalta

Täytettyä Broilerin fileetä (L,G)
Palvikinkku ja mozzarella täytteinen,
parmesanissa ja mantelijauhossa paneroitu
filee. Tarjoillaan sweet chili-dipin ja kauden
kasvisten kera.
”Italialaisen valkoviinen ehdoton kaveri.
Kevyt mutta herkkullinen”

18

90

Pirtin Grillikylki (L,G)
Reilu annos sisältä
mureaa, pinnalta rapeaa possunkylkeä,
tarjoillaan raikkaan coleslawin
kanssa.
”Sisältä mureaa,
pinnalta rapsakkaa”

18

90

Pirtin ”klassikko” Paistettu maksa (L)
Paistettua maksaa, kasvispedillä, Dijon-kastike,
maalaislohkoperunoita, karamellisoitua sipulia,
pikkelöityjä kantarellejä ja puolukkasurvosta!
(pyydettäessä gluteiiniton)
”Ruisjauhossa pyöritetty,
parilalla roseeksi paistettu”

Keittiömestarimme loihtii päivän
kala-annoksen Ahdin antimien mukaan.
Kysy tarjoilijalta lisää!

1590

Savulohta ja kasviksia (L,G)
savustettua lohta, pariloituja kasviksia ja
kesäisen raikas tartar-kastike.

”Suujärven rannalla savupöntösssä
lempeästi uinunut”

2190

P

Pihvit
Pippuripihvi (L,G)

Pariloitua hevosta (L,G)

Murea naudan ulkofileepihvi lempeän
tulisella pippurikermakastikkeella, tarjoillaan
Pirtin jättilohkoperunoiden ja savustetun
aiolin kera.

Hevosen ulkofileestä nuijittu mehevä
pihvi lempeän tulisella pippurikastikkeella,
tarjoillaan Pirtin spiraaliperunan kera.

”Kolmen pippurin herkku,
joka ei selittelyjä kaipaa”

25

90

”Pirtin pihviviikonloppujen
kestomenestyjä!”

24

Pirtin Jättileike (L)

Grillipihvi (L,G)

250g possun ohueksi nuijittua, paneroitua
ulkofileetä sitruunalla ja maustevoilla.
Tarjoillaan Pirtin jättilohkoperunoiden ja
savustetun aiolin kera.

Naudan ulkofileepihvi Pirtin maustevoilla.
Tarjoillaan Pirtin spiraaliperunan ja
savustetun aiolin kera.

”Tämä ei jätä nälkää vieraaksi.
Kunnon työmiehen annos.”

19 90

Haluatko rakentaa annoksesi?
Kysy tarjoilijalta!

”Mureaa, nuijittuna,
nappi maustevoita ja se on siinä”

90

2390

Vege
vaihtoehdot

Uuniperuna (L,G)
Savustetulla tofulla kruunattu, pitkään
haudutettu tomaattikastike. Annos
viimeistellään raikkaalla salaatilla.

1290

Pasta Pomodoro
Täyteläinen tomaattikastike, käsintehtyä
Pirtin durumtuorepastaa, kruunattuna
pähkinäparmesanilla.

”Mitä ihmettä vegaanin silmät näki,
näin yllätti Pirtin väki.
Omasivu herkkuja kasviksista joista,
meidän kokki loihtii ruokaa monenmoista”
~ keittiömestari ~

14

90

Pirtin Falafelit
Tarjoillaan kookosriisiin, raikkaan
tabbouleh-salaatin ja sweetchili-dipin kera.

”Niin rapea kuori
ja mausteisen maukas sisältö”

1590

Linssicurry ja kookosriisi
Pehmeän tulinen, pitkään haudutettu curry,
kardemummalla maustetun kookosriisin kera.

”Makumatka itään vie kielen
mennessään…”

1590

Jälkiruoat

Pirtin Pavlova (L,G)
Rapeaa marenkia, raikasta jogurttikastiketta
kruunattuna kauden hedelmillä tai marjoilla.

6
5 50

50

Perinteistä uunijuustoa Pirtin
marjahillolla (L,G)
”Suussa sulava pien makkee kruunaa ateriasi”

Mustikkapöperö (L,G)
(Saatavana myös vegaanisena)
Hämäläinen klassikko: mustikoita,
talkkunajauhoa, kermavaahtoa.

500

Bananasplit (L,G)
Vaniljajäätelöä, banaania, suklaakastiketta,
kermavaahtoa. Nostalginen herkku
vuosikymmenten takaa!

6
5 50

50

Päivän kakku (L)
Meillä leivottu täyte,- tai juustokakku.
Kysy tarjoilijalta mitä tänään on tarjolla!

Summer Menu
”We prepare food with a big heart and love!”

Appetizers
Shrimp cocktail (L,G)

7,50

Classic appetizer with fresh shrimps,
avocado and seasons vegetables.
Topped with house sauce.

Cold smoked salmon tartare
on archipelago bread (L)

7,50

Tasty tartar with traditional bread

House’s plate (L)

8,50

Homemade pork overcooked pork ribs,
house’s cheese, fresh potato salad
and crispy traditional bread.

House’s Falafel’s (L,G, vegan)

7,50

Handmade falafel and seasonal
vegetables on a skewer.

Baked potato (L,G)

12,90

Select your filling: Cold smoked salmon,
shrimps or smoked reindeer.
Served with a fresh salad

Club Sandwich (L,G)

14,90

Crispy bread with grilled chicken, bacon
and creamy cheddar. Served with fresh
vegetables, smoked aioli and pickled
red onion.

Chef’s salad
Chicken / shrimps / cold smoked salmon
/ tofu.
Fresh salad from harvest products.
Choose your favorite taste. Served with
a crispy bread.

14,90

Grill
”Classic Fried Liver” (L)

15,90

Fried beef liver with vegetables and
country style potatoes. Dijon-sauce,
caramelized onion, pickled chanterelles
and crushed lingonberries

House’s Giant Breaded
pork beef (L)

19,90

Breaded pork beef (250g),
served with lemon, smoked aioli and
county style potatoes

Pepper Stake (L,G)

25,90

Tenderloin steak with soft fiery cremepeppersauce. Served with country style
potatoes and smoked aioli.

Grilled Horse Steak

24,90

Horse tenderloin steak with soft fiery
cremy-peppersauce, served with spiral
potato.

Home smoked salmon
and vegetables (L,G)

21,90

Fresh Salmon smoked in our backyard,
grilled vegetables and fresh summery
cold tartar-sauce.

Smoked Pork Ribs (L,G)

18,90

Pork ribs with crispy surface and tender
inside. Served with fresh coleslaw.

Grillled Steak (L,G)

23,90,G)

Tenderloin steak with spicy butter.
Served with spiral potato and smoked
aioli.

Grilled chiken fillet (L,G)
Ham and mozzarella stuffed chicken
fillet. Breaded with almond flour and
parmesan. Served with seasons vegetables and chili-yogurt.

18,90

Side dish options:
Country style potatoes
Deep-fried spiral potato
New potatoes
(during the harvest season)
Grilled vegetables
Pepper sauce
Spiced butter
Garlic butter

Vegan Foods
Baked potato (L,G)

Children's menu
12,90

Very rich tomato sauce with
smoked tofu. Served with a fresh salad.

Pasta Pomodoro (L,G)

14,90

Home made chicken nuggets
with french fries (L)

8,50

Served with yogurt dip, cucumber,and carrotsticks.

15,90

Homemade falafel’s with tabbouleh
salad and sweet-chili dipping sauce.

Lentil curry with coconut rice

7,50

Served with cucumber,- and carrotsticks

Very rich tomato sauce with homemade
durumflourpasta. Topped with
“nutparmesan”.

House’s Falafel’s (L,G)

Sausages
whit french fries (L,G)

Pasta Pomodoro (L)

8,00

Very rich tomato sauce served with
home made pasta and grated mozzarella.

15,90

Soft and spicy slow cooked lentil curry
with cardamom infused coconut rice.

Pasta

15,90

Desserts

Pasta pomodoro (L)

House’s Pavlova (G,L)

Very rich tomato sauce, served with
grated parmesan and toasted garlic bread.

Crispy meringue, fresh yogurt sauce
topped with seasonal fruits or berries.

Cold smoked salmon pasta (L)

Traditional oven cheese
with Pirtti berry jam (L, G)

5,50

Regional tradition
dessert (L,G)

5,00

Creamy but fresh cold smoked salmon
pasta, served with toasted garlic bread.

Shrimp pasta (L)
Creamy shrimp pasta with a hint of chili.

Smoked reindeer

Finnish squeaky cheese pasta (L)
Chef*s greetings from Northern Finland.
Smoked reindeer, sourcrème, Finnish
squeaky cheese and fresh herbs.

All portions are served with homemade eggpasta.

“It takes a little eternity to
make homemade
pasta, but it*s worth every
second!”

6,50

blueberries, talcum powder,
whipped cream

Banana Split (L,G)

6,50

Vanilla ice cream, banana, chocolate
sauce, whipped cream. Nostalgic delicacy
from decades ago!

Cake of the day (L)
kitchen surprise: stuffed cake or
cheesecake. Ask the waiters for more info!

5,50

Pitopöydät
Pirtin

Ruustinnan
Kahvipöytä
seitsemänsortin

Tammelan ruustinna Ålberg oli kuuluisa
vieraanvaraisuudestaan. Hänellä oli tapana
tarjota vierailleen runsas kahvipöytä, jossa ei
säästelty tarjottavia. Pöytä sisälsi useampia
kakkuja ja monenlaisia piparkakkuja. Kaiken
kruunasi suolainen piirakka, joka oli niin
herkullista, että vieraitten oli varottava
ylensyöntiä. Nyt teillä on mahdollista nauttia
ruustinnan sen seitsemän sortin kahvipöydästä
Lounais-Hämeen Pirtin perinteikkäässä salissa.

Rauha-tädin piimäkakku
Pumpulienkelin Ruusupulla
Piispankakku
Ruustinnan sitruunamarenkitorttu
Kirkkoväärtin lusikkaleivät
Emännän neliöpiparit
Puutarhurin kauraleivät
Karjalanpiirakat ja munavoi
Kahvi, tee, kaakao

Aikuiset 14€, lapset 5-15v 6€
(alle 5v veloituksetta)
Tilauksesta, yli 20 hengelle.

Albert Edelfeltin pöydässä on herkkuja
vuosisatain takaa sekä nykyaikaisempia
vaihtoehtoja kokonaisuuteen sopivalla tavalla
valmistettuna. Albert Edelfelt ei kitsaillut
hyvästä ruoasta, joten voit luottaa antimien
runsauteen ja herkulliseen makumaailmaan.

Edelfeltin pöytä
Isomman nälän herättäjä
Luukeitto

Albert Edelfelt oli useasti nähty vieras Saaren
Kartanossa. Yksi hänen kuuluisimpia töitä
on Auringonlaskun aikaan Kaukolanharjulla
sekä Veräjällä, Portaan Syrjänharjulta.
Edelfeltin tiedetään nauttineen hyvästä
ruoasta ja viinistä Suomen Taiteilijaseuran
illanistujaisissa. Juhlapöytään on koottu tarjolle
herkkuja, joista voit nauttia tunnelmallisessa
salissamme. Samalla voit katsella Pirtin
ikkunoista kohti Kaukolanharjun näkötornia ja
kuvitella Edelfeltin kulkevan siellä piirtämässä
luonnoksiaan tunnetuista töistään.

Pöytää kiertämään
Äidin kanapaistos
Lampaanpaisti
Patapaisti
Munajuusto
Naurishaudukkaat
Ohra-kasvislisuke
Liuskalaatikko
Uunikukkakaali
Keitetyt kananmunat
Kurpitsasalaatti
Porkkana-rusinaraaste
Vihreäsalaatti
Etikkakurkut
Keitetyt perunat persiljalla maustettuna

Palanpainikkeeksi ja kurkun laskijaksi
Hämäläinen rieska
Kotikalja, vesi

Loppuhuipennukseksi,
makian suun antajaksi
Vatkattu marjapuuro
Kahvi, tee

Aikuiset 35€, lapset 5-15 17€
(lapset alle 5v veloituksetta)
Tilauksesta, yli 25 hengelle.

Hämäläinen
pitopöytä
Isomman nälän herättäjä
Pirtin Hämäläinen pitopöytä on jo käsite. Se
sisältää niin monenlaisia herkkuja, että jokainen
ruokailija on varmasti kylläinen. Osa lajeista on
hyvin perinteisiä ja osa tullut mukaan vuosien
saatossa, kaikki valmistettuna kuitenkin Pirtin
omilla resepteillä, kotimaisia tuotteita ja
lähiruokaa hyödyntäen.
Tammelan Portaan kylässä kantatila Kauhan
emäntä on laittanut Härkätien kulkijoille
pitopöytää. Pitopöydän herkut ovat maankuuluja
ja syöjiä on poikennut jos jonkinmoista kulkijaa
Kauhan talossa. Ketään ei käännytetty ovelta
vaan hämäläisellä vieraanvaraisuudella vieraat
kutsuttiin pöytään. Kauhalla ei säästelty
talonantimissa vaan pöytä katettiin herkkuja
notkuen. Vieraiden syödessä emäntä kertoi
tarinoita portaalaisista ja mysteerikirkosta,
legendaa Portaassa sijainneesta ensimmäisestä
kappelista. Uskoi, ken halusi.

Kauden aineksista, kokin yrteillä maustettu
keitto

Pöytää kiertämään
Savulohimousse
Mustaherukkasilli
Graavilohi
Valkosipulisilakka
Hämäläinen piimäjuusto
Kananmunan puolikkaat
Makiansuolaiset hölskykurkut
Saara-isoäidin salaatti
Tomaattisipulisalaatti
Rosolli Pirtin tapaan tehtynä
Keitetyt perunat tillillä
Haudutetut kaskinauriit
Karjalanpaisti
Pirtin lihapullat
Puolukkasurvos
Imelletty perunalaatikko
Porkkanalaatikko
Juustomakaronilaatikko

Palanpaineeksi ja kurkun laskijaksi
Saaristolaisleipä, vaaleasämpylä,
ruisleipä ja levitteet
Kotikalja, vesi ja mehu

Loppuhuipennukseksi, makian
suun antajaksi
Sesongin marjakiisseli kermavaahdolla
Kahvi, tee, kaakao
Aikuiset 32€, 5-15v 15€
(alle 5v veloituksetta)
Tilauksesta, yli 25 hengelle.

Pirtin
Saunaruokailut
Kunnon löylyt Lounais-Hämeen Pirtin rantasaunassa ja vilvoittava pulahdus kirkasvetiseen
Suujärveen, kirvoittavat nälän. Valitse tästä tai
pyydä tarjous maukkaasta saunanjälkeisestä.

Pillilän myllärin kiusaus
Pitkään uunissa hautunut, suussa sulavan
kermainen kiusaus, on perinteistä,
konstailematonta suomalaista saunaruokaa
parhaimmillaan. Lisukkeena raikasta
vihersalaattia.
12€/henkilö

Mäkilylän plikan makkarapannu
Pannulle on pantu neljää erilaista
maatilalihakauppa Makulihan maankuulua
makkaraa. Lisukkeena hapankaalia ja Pirtin
omaa sinappia sekä kirkasperunasalaattia.
15€/henkilö

Rasilan tilan isännän lihakeitto
Isäntä tiesi, mikä antaa lihakeitolle parhaan
maun. Yksinkertaiset raaka-aineet, pippuri ja
suola, siinä ne tärkeimmät. Mutta kaikkein
tärkein on makuluu. Makuluu antaa keitolle sen
täyteläisen ja jäljittelemättömän maun.
15€/henkilö
Kaikkiin ruokailuihin kuuluu kotikalja ja vesi
sekä kahvi, tee.
Saunaruokailut vähintään 10 hengen ryhmille.

Hakkapeliitan
mieliteot
Tiesitkö, että Hakkapeliitat toivat perunan
Hämeeseen 30-vuotisesta sodasta palattuaan.
Yksi hakkapeliitoista oli Bucht, jonka jälkipolvi
on levittäytynyt Lounais-Hämeeseen. Pöytään
olemme koonneet 1600-luvun mukaisesti
herkkuja, jotka syödään päreiden päältä ja
ruoat huudellaan alas Pirtin kotikaljalla.
Nauti Hakkapeliittain mieliteoista vaikka
Hakkapeliittakellarissa, aidon rekvisiitan
ympäröimänä.

Mäkikylän Martan ohrareiska
Porkkana-kuminakeitto
Lohipiiras
Kallion emännän lanttumuhennus
Kana punaviinikastikkeessa Kaarinan tapaan
Uppomunat ruisleivällä
Hapankaali
Paahtovanukas

Aikuiset 28€, lapset 5-15v 6€
(alle 5v veloituksetta)
Tilauksesta, yli 15 hengelle.

Pirtin

Ryhmä- ja juhlatilaisuudet

Kauniissa hämäläisessä kotiseututalossa henkii
lämmin tunnelma juhlavissa puitteissa, joissa
vietät unohtumattomat julat. Pirtin 1800.luvun
henkinen talonepoikakalusto antaa juhlillesi
arvokkuutta.
Pirtin saliin mahtuu noin 100 juhlavierästä
ja kesäkaudella terassin olessa käytössä
paikkojen määrä nousee tarvittaessa 200
henkeen. Pienelle seureelle Hakkapeliittakellari
antaa oivat puitteet intiimille tilaisuudelle
Pirtin alakerassa.
Ruokailu on aina juhlan keskiössä ja laadimme
tarjouksen menusta juhlan luonteen mukaan.

Lämpimästi
tervetuloa!

vv

Juhliesi järjestäminen on meille ilo ja
kunnia. Meillä on kokemusta erilaisten
juhlien järjestämisestä ja ammattitaitoisen
henkilökunnan avustuksella voit huoletta
keskittyä itse juhlaan.

Voimme auttaa
myös juhlien ohjelman
järjestämisessä

Ristiäiset, rippijuhlat, valmistumisjuhlat, häät, syntymäpäivät ja
muistotilaisuudet
Halutessanne räätälöimme tarjoilun
toiveittenne mukaisesti. Pirtillä on alkoholitarjoiluoikeudet. Voimme tarjoilla
alkumaljana joko Pirtin oman juoman
tai kuohuviinin. Viinikellaristamme
löytyy puna- ja valkoviinit.
Oluen ystäville tarjolla paikallisen
panimon oluita.

Saaren kansanpuisto,
Portaantie 480, 31300 Tammela
Puhelin: 044 977 7783
ravintola@lounais-hameenpirtti.fi

