SALADS
STEAKS
CHICKEN
VEGAN &
SEAFOOD

SALADS

S1. SURFIN BIRD M, G		
18,00
”Well!! Everybody’s talking about the bird!”
Holy Smoken kanasalaatti. Aidolla tulella grillattua broileria, salaattia,
balsamicoa, talon omaa mummonkurkkua, tomaattia, pikkelöityä
punasipulia, avocadoa, rypäleitä sekä siemeniä.
S2. WHITE WEDDING VL, G		
18,00
”It’s a nice day to start again!”
Holy Smoken juustosalaatti. Grillattua vuohenjuustoa tai paahdettua
halloumijuustoa, salaattia, balsamicoa, talon omaa mummonkurkkua, tomaattia,
pikkelöityä punasipulia, avocadoa, rypäleitä sekä siemeniä.
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S3. CHANGES M, G		
18,00
”Time may change me - But I can’t trace time”
Holy Smoken tonnikalasalaatti. Aidolla tulella grillattua tonnikalaa, salaattia,
balsamicoa, talon omaa mummonkurkkua, tomaattia, pikkelöityä
punasipulia, avocadoa, rypäleitä, siemeniä sekä grillattua sitruunaa.
S4. SURFIN’ SAFARI M, G		
18,50
”Come on baby wait and see, Yes I’m gonna take you surfin’ with me”
Holy Smoken jättikatkarapusalaatti, salaattia, balsamicoa, talon omaa mummonkurkkua, tomaattia, pikkelöityä punasipulia, avocadoa, rypäleitä sekä siemeniä
sekä grillattua sitruunaa.
S5. COME TOGETHER M, G		
19,50
”One thing I can tell you is you got to be free”
Holy Smoken lihasalaatti. Aidolla tulella grillattua mureaa naudan ulkofilettä
viipaloituna, salaattia, balsamicoa, talon omaa mummonkurkkua,
tomaattia, pikkelöityä punasipulia, avocadoa, rypäleitä sekä siemeniä.
S6. MORE THAN A FEELIN’ V , G 		
18,50
”It’s more than a feeling”
Holy Smoken täysin vegaaninen salaatti. Beyond Meat kasvispihviä, salaattia,
balsamicoa, talon omaa mummonkurkkua, tomaattia, pikkelöityä punasipulia,
avocadoa, rypäleitä, siemeniä.
S7. SITTIN’ ON THE DOCK OF THE BAY L, G
19,50
”Sittin’ on the dock of the bay, I can’t do what then people tell me to do,
So I guess I’ll remain the same”
Holy Smoken lohisalaatti. Pariloitua lohta, salaattia, balsamicoa, talon omaa
mummonkurkkua, tomaattia, pikkelöityä punasipulia, avocadoa, rypäleitä sekä
siemeniä sekä grillattua sitruunaa & pestoöljy

CHICKEN FROM THE GRILL
GC1. EASY LIVIN L, G 		
”Easy livin’ and I’ve been forgiven Since you’ve taken your place in my heart”
Broilerin rintafilettä 180g talon omalla BBQ kastikkeella.

21,50

GC2. LICK IT UP L, G 		
”It ain’t a crime to be good to yourself!!”
Broilerin rintafilettä 180g tummalla jaloviinakastikkeella.

21,50

GC3. MISSIONARY MAN L, G 		
21,50
”My mother told me good, my mother told me strong - She said,
Be true to yourself and you can’t go wrong”
Broilerin rintafilettä 180g kermaisella pippurikastikkeella.

GC4. LOVE HER MADLY G 		
”Don’t ya love her madly - Don’t ya need her badly”
Broilerin rintafilettä 180g kylmällä bearnaisekastikkeella.

21,50

GC5. VALKYRIA L, G 		
21,50
”The dish of the strangest passion the world has ever seen”
Broilerin rintafilettä 180g tummalla valkosipulikastikkeella.
GC6. LEARNING TO FLY L, G 		
21,50
”I’m learning to fly, but I ain’t got wings - Coming down is the hardest thing”
Broilerin rintafilettä 180g Aura sinihomejuustokastikkeella.
GC7. SHOT DOWN IN FLAMES L, G
”Ain’t it a shame - To be shot down in flames”
Broilerin rintafilettä 180g talon omalla chilikastikeella.

21,50

GC8. WILD THING L, G		
”You make everything groovy”
Broilerin rintafilettä 180g sienikastikkeella.

21,50

GC9. I LOVE ROCK’N ROLL VL, G		
”I don’t think you know what it’s like You Should be careful what You’re wishing for”
Broilerin rintafilettä 180g Roquefort -juustolla.

21,50

GC10. WORK B**CH L, G
21,50
”Look hot in a bikini? You better work bitch”
Terveellinen ja täyttävä urheilijan unelma. Aidolla tulella grillattua nahatonta
broileria 180g, grillikasviksia, avokadoa, jäävuorisalaattia, mummonkurkkua, tomaattia, punasipulia, rypäleitä, balsamicoa, pestoöljy, siemeniä.

BEEF FROM THE GRILL
GB11. HOLY STEAK L, G
29,50
”Keep it simple, keep it holy”
Naudan ulkofilepihvi (250g) talon omalla BBQ kastikkeella.
GB12. STAIRWAY TO HEAVEN
L, G 		
29,50
”If you listen very hard, The tune will come to you at last.
When all are one and one is all, To be a rock and not to roll”
Naudan ulkofilepihvi (250g) tummalla jaloviinakastikkeella.
GB13. BEASTIE BOY L, G 		
29,50
”Maybe it’s because you’re so versatile”
Naudan ulkofilepihvi (250g) kermaisella pippurikastikkeella.
GB14. HEART OF GOLD G 		
29,50
”Keep me searching for a heart of gold I’ve been a miner for a heart of gold”
Naudan ulkofilepihvi (250g) kylmällä bearnaisekastikkeella.
GB15. BLUE VELVET L, G 		
29,50
”Bluer than velvet was the night”
Naudan ulkofilepihvi (250g) Aura sinihomejuustokastikkeella.
GB16. COUNTER DRACULA L, G 		
29,50
”You need no crucifix no more”
Naudan ulkofilepihvi (250g) tummalla valkosipulikastikkeella.
GB17. HEATSEEKER L, G		
”Gonna turn up the heat, Gonna fire up the coal”
Naudan ulkofilepihvi (250g) talon omalla chilikastikeella.

29,50

GB18. MR. BRIGHTSIDE L, G		
29,50
”It was only a kiss, it was only a kiss. Now I’m falling asleep”
Riisuttu versio. Naudan ulkofilepihvi (250g), talon maustevoi, ranskalaiset
perunat, grillattua tomaattia ja maissia.
GB19. SHINE ON YOUR CRAZY DIAMOND L, G 29,50
”Remember when you were young, you shone like the sun”
Naudan ulkofilepihvi (250g) sienikastikkeella.
GB20. WE WILL ROCK YOU VL, G 		
”Gonna take on the world someday”
Naudan ulkofilepihvi (250g) Roquefort -juustolla.

29,50

Annoksiin sisältyy grillattua tomaattia, maissia ja talon hunajavoilla maustetut grilliperunat. Annoksiin GC1-GB20 sisältyvät talon grilliperunat voit myös halutessasi
vaihtaa kermaperunoihin, ranskalaisiin tai salaattiin. Bataattiranskalaiset +2,00€.

SMOKE’S SPECIAL FROM THE GRILL
SS21. BONER L, G
25,00
Satisfaction quaranteed!!
Possun ribsejä talon omalla BBQ -kastikkeella & ranskalaisia. Grillattua
tomaattia & grillattua maissia.
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SS22. HOMER L, G		
22,50
”If God didn’t want us to eat animals, why did He make them out of meat?”
Legenda jo syntyessään. Annoksessa reilusti broilerin rintafilettä, rauhassa
kypsytettyä ylikypsää BBQ-possua juusto- ja BBQ-kastikkeessa, grillattua
tomaattia, maissia ja grillatut perunat.
SS23. APOCALYPSE NOW L, G
22,50
”Everyone gets everything he wants. I wanted a mission,
and for my sins they gave me one”
Reilu annos grillattua BBQ possua sekä grillattua broileria talon omalla
chilikastikkeella. Lisänä grillattua tomaattia, maissia ja grillatut perunat.
SS24. FLESH FOR FANTASY L, G
62,00
”There’s a change in pace, For fantasy and taste”
Holy Smoken ”Party Plate” kahdelle. Lautasella grillattua naudan filettä,
ylikypsää BBQ-possua, grillattua broileria, burgerpihviä, ribsejä, talon
grilliperunoita, BBQ-, jaloviina- ja Aura sinihomejuustokastiketta sekä talon
dippikastike. Tästä riittää reilusti syömistä kahdelle.
SS25. ALWAYS ON THE RUN L, G		
35,00
”My mama said, That your life is a gift
And my mama said, There’s much weight you will lift”
Hevosen sisäfilepihvi (250g), jaloviinakastike, talon grilliperunoita, grillattua
tomaattia ja maissia.
SS26. LET ME ENTERTAIN YOU L, G		
35,00
”Here is the place where the feeling grows
You gotta get high before you taste the lows”
Naudan ulkofile (250g), jättikatkarapuja, grillikasviksia, salaattia, maustevoi
ja valkosipulidippi.

SS27. FOR OLD TIME SAKE L		
24,50
Panimomestarin leipä is back! Paahdettu leipä, porsaanleike,
kermainen metsäsienimuhennos, juustokuorrutus.

VEGETARIAN FROM THE GRILL
GV1. GREEN DAY G		
17,50
”Wake me up when septemper ends”
Grillattuja kauden kasviksia valitsemallasi kastikkeella & ranskalaisia.
Kastikkeet: BBQ-, tumma jaloviina-, kermainen pippuri- , tumma
valkosipuli-, bearnaise-, tai Aura sinihomejuustokastike.

29,50
GV2. LIVIN’ ON A PRAYER L, G		
”We’ve got each other and that’s a lot - For love, we’ll give it a shot”
Beyond Meat kasvispihviä (226g) Smoken juustokastikkeella.
L,G		
29,50
GV3. WHOLE LOTTA LOVE
”I’m goin’ to give you every inch of my love”
Beyond Meat kasvispihviä (226g) Smoken Aurajuustokastikkeella.
29,50
GV4. KASHMIR M, G		
”Oh, let the sun beat down upon my face - With stars to fill my dreams”
Beyond Meat kasvispihviä (226g) Smoken Jaloviinakastikkeella.
GV5. HELTER SKELTER
L, G		
29,50
”Well, do you, don’t you want me to make you?
Beyond Meat kasvispihviä (226g) Smoken kermaisella pippurikastikkeella.

29,50
GV6. THAT SMELL M, G		
”But if this ever changing world in which we’re living”
Beyond Meat kasvispihviä (226g) Smoken valkosipulikastikkeella.
29,50
GV7. REBEL YELL V, G		
”She said, ”Come on, baby, I got a license for love”
Beyond Meat kasvispihviä (226g) Smoken chilikastikkeella.
29,50
GV8. MY GENERATION V, G		
”I’m just talkin’ ’bout my generation”
Beyond Meat kasvispihviä (226g) Smoken BBQ -kastikkeella.
		
GV9. MORE THAN A FEELING G
”So many people have come and gone”
Beyond Meat kasvispihviä (226g) bearnaise -kastikkeella.

29,50

29,50
GV10. MACIGAL MYSTERY TOUR L, G 		
”The magical mystery tour is waiting to take you away - Waiting to take you away”
Beyond Meat kasvispihviä (226g) Smoken sienikastikkeella.
Annoksiin GV2-GV10 sisältyy grillattua tomaattia, paahdettuja kasviksia ja ranskalaiset. Annoksiin sisältyvät ranskalaiset voit myös halutessasi vaihtaa
kermaperunoihin tai salaattiin. Bataattiranskalaiset +2,00€.

FISH FROM THE GRILL
GF1. PROUD MARY L, G 		
28,00
”Big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning”
Grillattua lohta, kasviksia, creme fraiche dippi, grillattu tomatti & grillattu sitruuna.
GF2. UNDER THE BRIDGE M, G 		
28,00
”I could no get enough”
Grillattu tonnikalapihvi, grillattuja kasviksia, grillattu tomatti & grillattu sitruuna.
GF3. FORREST GUMP L, G 		
24,00
”...there’s pineapple shrimp, lemon shrimp, pepper shrimp, shrimp soup, shrimp stew,
shrimp salad, shrimp burger, shrimp sandwich. That- that’s about it.” -Bubba
Grillattuja jättikatkaravun pyrstöjä, grilliperuna, grillattu tomattia & grillattu sitruuna,
grillattu maissi.

SMOKE’S SCHNITZEL
W1. GIMME ALL YOUR LOVING L, G		
24,50
”Gimme all your lovin’, All your hugs and kisses too”
Reilunkokoinen paneroitu porsaanleike (300g) Smoken juustokastikkeella.
W2. WHY CAN’T THIS BE LOVE L, G		
24,50
”It’s got what it takes So tell me why Can’t this be love?”
Reilunkokoinen paneroitu porsaanleike (300g) Smoken Aurajuustokastikkeella.
W3. JUMP L, G		
24,50
”And I know, baby, just how you feel”
Reilunkokoinen paneroitu porsaanleike (300g) Smoken jaloviinakastikkeella.
W4. REAL WILD CHILD L, G 		
24,50
“I’m a wild one - Gonna keep a movin’ wild Baby, I’m a real wild child”
Reilunkokoinen paneroitu porsaanleike (300g) Smoken kermaisella
pippurikastikkeella.
W5. LIVE AND LET DIE L, G		
24,50
”But if this ever changing world in which we’re living Makes you give in and cry”
Reilunkokoinen paneroitu porsaanleike (300g) Smoken valkosipulikastikkeella.
W6. HELP!! L, G 		
24,50
”Help me get my feet back on the ground Won’t you please, please help me?”
Reilunkokoinen paneroitu porsaanleike (300g) Smoken chilikastikkeella.
W7. DESIRE L, G 		
24,50
”Pretty soon everybody got one”
Reilunkokoinen paneroitu porsaanleike (300g) Smoken BBQ -kastikkeella.
W8. SUNSHINE OF YOUR LOVE G		
24,50
“I’ve been waiting so long - To be where I’m going“
Reilunkokoinen paneroitu porsaanleike (300g) bearnaise -kastikkeella.
W9. WE’RE THE CHAMPIONS L, G		
24,50
”No time for losers - Cause we are the champions of the world.”
Reilunkokoinen paneroitu porsaanleike (300g) kermaisella sienikastikkeella.

DIPS

Salsa V, G................................1,90
Talon oma dippi M, G..............1,90
Valkosipulidippi M, G...............1,90
Pippuridippi L, G......................1,90
Bearnaisedippi G....................1,90
Talon mangochutney V, G.........1,90
Talon oma chilidippi V, G..........2,40

Kuuma juustodippi L, G.............1,90
BBQ -dippi M, G.......................1,90
Jaloviinadippi M, G...................1,90
Aura sinihomejuusto L, G...........1,90
Talon oma chilimajoneesi M, G . 1,90
Talon paprikadippi M,G..............1,90
Creme fraiche L.......................1,90

Annoksia koskevat allergeenit ja muut tiedot voi pyytää henkilökunnalta.
G=Gluteeniton, L=Laktoositon, M=Maidoton, VL=Vähälaktoosinen,
V=Vegaaninen

DRY
AGED
STEAK
					
THE NEXT LEVEL
DA1. SMOKE’S DRY AGED STEAK		
16,00€/100g
Holy Smoken parhaimmat pihvit raakakypsytetään
tarkoitusta varten kehitetyssä DRY AGER® -kaapissa.
Raakakypsytys tapahtuu 0-4°C lämpötilassa ilmankosteuden
ollessa 80-85%. Ilma kiertää kaapissa 0,5-2m/sek.
Naudanlihan mureus saavuttaa maksiminsa 28 vuorokauden kypsymisen
jälkeen, jonka jälkeen lihan maku tiivistyy ja kehittyy.
Holy Smoke raakakypsyttää Dry Aged- lihojaan 40-60 vuorokautta.
Raakakypsytys vaatii valikoituja ruhonosia. Kypsennettävässä lihassa
pitää olla luu mukana sekä pinnassa pitää olla reilusti rasvaa.
Holy Smoke käyttää Highlander härkää, joka on erinomaista
pihvilihaa. Härän laiduntaminen sekä pitkä kasvatusaika antaa lihalle
riistamaisen ja syvemmän maun.
Raakakypsytyksen jälkeen ruhonosat leikataan pihveiksi. Pihvit grillataan
Holy Smoken hiiligrillissä ja tarjoillaan mediumina.
Holy Smoken henkilökunta kertoo mielellään lisää saatavana olevista
pihveistä. Pihvin hinta määräytyy luuttoman raakapainon mukaan.

SIDE DISH
Talon grilliperunat....................2,50 Ranskalaiset............................2,50
Salaatti...................................2,50 Bataattiranskalaiset..................4,50
Grillikasvikset..........................3,50 Kermaperunat.........................3,50
Valkosipulikermaperunat..........3,90
Aurajuustokermaperunat..........3,90

SAUCES

Talon sienikastike L, G..............3,00
Valkosipulikastike M, G.............3,00
Kermainen pippurikastike L, G...3,00
Bearnaisekastike G..................3,00

BBQ -kastike M, G..................... 3,00
Jaloviinakastike M, G.................. 3,00
Aura sinihomejuustokastike L, G.. 3,00
Talon oma chilikastike V, G......... 3,00

Don’t need reason,
don’t need rhyme
Ain’t nothing I would
rather do
Going down, party time
My friends are gonna
be there too

