THE BRUNCH

Oysters 6 pcs 18.Fin de Claire-ostereita, sitruunaa,
punasipuli-viinietikkakastiketta,
harissaa ja korianteria

Mussels al Bilbaina 14.Keitettyjä sinisimpukoita, valkosipulia,
kirsikkatomaatteja, punaista chiliä ja
aiolia

Grilled Oysters Rockefeller 2pcs 15.Grillattuja ja gratinoituja Girardot-3
ostereita, pinaattia ja parmesaania

Buttered Cod 18.”Ruskeassa voissa” paistettua
Pohjanmeren turskaa ”Janssons”,
käsinkuorittuja katkarapuja,
piparjuurta ja savustettua
simpukkakastiketta

A date With Chicory and Blue Stilton
14,90
Paahdettuja taateleita, Stiltonjuustoa, Anjou-päärynää, endiiviä ja
Valencian manteleita

Turbot and Sauce Béarnaise 38.Paistettua piikkikampelaa ja
béarnaisekastiketta

Beirut Caesar 17,90
Gem-salaattia, marinoituja
tomaatteja, sumakkia, zaa´ataria,
kurkkua, rapeaksi paistettua
lampaanlapaa, valkosipuliöljyssä
paistettuja krutonkeja,marinoitua
punasipulia, uppomuna, labne´ta ja
caesar-kastiketta (vegan option
available)

Penelope´s All in 17,90
Humppilan Kotipalvaamon savustettua
pekonia , Cumberland- makkaraa,
papuja tomaattikastikeessa,
paahtoleipää,kananmunaa ”sunny side
up” Penélopen mustaa makkaraa,
grillattua tomaattia, paistettuja sieniä
ja perunaa

French Toast With Bacon & Maple
Syrup 11,50
“French Toast”, paistettua pekonia,
vaahterasiirappia, paistettuja
perunoita ja paistettu kananmuna
“sunny side up”

Penelope´s All #2 17,90
Grillattua munakoisoa, valkoista
tahinia, fattoush-salaattia, avocadoa,
papuja tomaattikastikkeessa,
paahtoleipää, paistettuja sieniä ja
perunaa

Avocado Sandwich 11,90
Avocadoa, tahinia, salaattia, harissaa,
pikkelöityä retiisiä, paahdettuja
valenciamanteleita, sitruunaa ja
korianteria, paistettu kananmuna
”sunny side up”

Tartar Cruz 13,80
Penélopen lähi-itä tyyliin maustettu
sekoitettuna tarjottava
häränlihatartar, ranskalaista sinappia
ja valkosipuliöljyssä paahdettua pitaleipää

Egg´s Benedict 13,70
English muffin, uppomunia (2kpl),
haudutettua pinaattia, Humppilan
Kotipalvin savukinkkua ja
hollandaisekastiketta

Lamb Burger 13,90
Paahdettua karitsanlapaa, harissaa,
fermentoitua sitruunaa, valkosipulia ja
tsatsikia

Chicken Piri Piri inspired by Carlos
Henriquez 1/2 14,50
Grillattua kananpoikaa “piri piri”,
habaneroa ja chilimajoneesia

Charcuterie by Penélope

Grilled Duck Confit Au Poivré 24.Grillattua ankakoipiconfita,
haudutettua mausteista punakaalia,
pippurikastiketta ja paistinperunoita

Charcuterie plate 16,50
Kinkkuja, makkaroita, oliiveja,
pikkeleitä & dijonia

Iberico Bellota 10g 18.Kinkkujen “kaviaaria”

Shakshukit Kebab 15,90
“Kebab”, harissaa, vesikrassipestoa,
labnehia,tsatsikia, tahinia ja grillattua
pitaleipää

Piece of Cheese 5.Pala juustoa

Grilled Sirloin Steak 34.Penelopen grillattu 220g marmoroitu
ulkofilepihvi, ankanmaksavoita,
”house greens”, punaviinikastiketta ja
paistinperunoita
DESSERTS
Crêpés 12.Appelsiinivoissa paistettuja lettuja, kuningatarhilloa ja vaniljakermaa
Citrus Fruit Salad, Shiso, Mint & Malvasia 10.Samppanjahyytelöityä sitrussalaattia, minttua ja shisoa, vadelmasorbettia ja
Malvasia-kuohuviiniä
Piece of Cheese 5.Pala juustoa

