
Salaatit/leivät
 

5. Vuohenjuustosalaatti 16,90 €

sitrussalaattia, tomaattia, fetajuustoa, jalopenoja,
suikaloitua broilerinrintafileetä, vuohenjuustoa ja paholaisenhilloa

 

6. Lämmin broilerisalaatti 15,90 €

jääsalaattia, tomaattia, marinoitua punasipulia, oliiveja, vihreitä papuja (L)

 

7. Lämmin lohisalaatti 18,30 €

sitrussalaattia, tomaattia, marinoitua punasipulia ja keitetty kananmuna (L,G)

 

8. Metsästäjänleipä 17,20 €

vaaleaa leipää, pariloitua porsaanfileetä, talon herkkusienikastiketta
ja paistettuja kasviksia. (L)

 

9. Vanha Kelon leipä 17,20 €

vaaleaa leipää, broilerinrintafileetä, ananasta, juustoa, currymajoneesia
ja paistettuja kasviksia (VL)

 

10. Kreikkalainen leipä 15,20 €

Vaaleaa leipää, pestoa, paistettuja herkkusieniä, paprikaa, kesäkurpitsaa,
oliiveja, fetajuustoa ja paholaisenhilloa vihersalaattipedillä. (L)

 

Kalasta
 

52. Remoulade-lohi 19,90 €

Lohta paistettuna, remouladekastikkeella, paistetuilla
kasviksilla ja valitsemillasi perunoilla. (L,G)

 

53. Lohta au champignon 19,90 €

Lohta paistettuna, talon herkkusienikastikkeella, paistetuilla
kasviksilla ja valitsemillasi perunoilla. (L,G)

 
 
 
 

Perunavaihtoehdot annoksiin:  keitetyt perunat, lohkoperunat, tikkuperunat, paistetut
perunat. Erikoisperunat lisämsksusta 2€: aura-, kerma-, valkosipulikermaperunat.



Häränfileestä
 

17. Talon grillilautanen 300 g 33,90 €

Kanafileetä, porsaanfileetä, härän sisä- ja ulkofileetä, paistettuja herkkusieniä,
katkarapuja, sipulirenkaita ja maustevoi sekä paistettuja kasviksia, valitsemillasi

perunoilla ja kahdella dippikastikkeella. (L) Dippikastikkeet: currymajoneesi, majoneesi,
valkosipulimajoneesi, BBQ, remoulade, Texas Pete hot sauce.

 

18. Pippuripihvi 29,90 €

Härän sisäfileepihvi (200g), talon pippurikermakastikkeella,
paistetuilla kasviksilla ja valitsemillasi perunoilla. (L,G)

 

19. Pekan härkä 29,90 €

Härän sisäfileepihvi (200g), Mustapekka-juusto- ja pekonikastikkeella,
paistetuilla kasviksilla ja valitsemillasi perunoilla. (G)

 

21. Lehtipihvi 21,90 €

Härän ulkofileepihvi (170g), maustevoilla, paistetuilla kasviksilla ja
 valitsemillasi perunoilla. (L,G)

 

22. Aurajuustohärkä 22,90 €

Härän ulkofileepihvi (170g), kermaisella Aurajuustokastikkeella, 
paistetuilla kasviksilla ja valitsemillasi perunoilla. (L,G)

 

23. BBQ-viskipekonihärkä 23,90 €

Härän ulkofileepihvi (170g), viskillä maustetulla BBQ-kastikkeella, paistetulla pekonilla,
paistetuilla kasviksilla ja valitsemillasi perunoilla. (L)

 

24. Metsästäjänpihvi 22,90 €

Härän ulkofileepihvi (170g), talon herkkusienikastikkeella, 
paistetuilla kasviksilla ja valitsemillasi perunoilla. (L,G)

 

25. Härkätasku 22,90 €

Härän ulkofileepihvi (170g), Aurajuusto-pekonitäytteellä, maustevoi, 
paistetuilla kasviksilla ja valitsemillasi perunoilla. (L,G)

 
Perunavaihtoehdot annoksiin: keitetyt perunat, lohkoperunat, tikkuperunat, paistetut

perunat. Erikoisperunat : aura-, kerma-, valkosipulikermaperunat + 2€



Porsaanfileestä

 
31. Hawaijinleike 16,70 €

Porsaanleike, ananaksella ja kirsikalla,
paistetuilla kasviksilla ja valitsemillasi perunoilla. (L)

 
32. Juustokuorrutettu porsaanleike 18,10 €

Pariloitu porsaanleike (160g), juustokuorrutuksella,
paistetuilla kasviksilla ja valitsemillasi perunoilla. (VL,G)

 
33. Metsästäjän possu 19,90 €

Pariloitu porsaanleike (220g), kermaisella herkkusienikastikkeella,
paistetuilla kasviksilla ja valitsemillasi perunoilla. (L,G)

 
34. Täytetty porsaanleike 19,90 €

Porsaanleike sitruunalla, kinkku-juusto- tai Aura-ananastäytteellä,
paistetuilla kasviksilla ja valitsemillasi perunoilla. (VL)

 

Broilerista
 

43. Mascarponekana 18,90 €

Broilerinrintafilee, mascarponejuustolla ja savuBBQ-kastikkeella,
paistetuilla kasviksilla ja valitsemillasi perunoilla. (G)

 
44. Vuohenjuustobroileri 18,90 €

Broilerinrintafilee pariloituna, pippurikastikkeella, vuohenjuustolla
ja paholaisenhillolla, paistetuilla kasviksilla ja valitsemillasi perunoilla. (G)

 
45. Pain au poulet 18,90 €

Arinaleipää, broilerin rintaa suikaloituna, sitrussalaattia, marinoitua punasipulia,
tomaattia, jalopenoja ja jogurttikastiketta

 
46. Kanansiivet    13 kpl 8,90 € / 30 kpl 18,90 €

kanansiipiä, kurkku- ja porkkanatikkuja, currymajoneesia
ja Texas Pete-kastiketta (L,G)

 
Perunavaihtoehdot annoksiin: keitetyt perunat, lohkoperunat, tikkuperunat, paistetut

perunat. Erikoisperunat 2€ lisämaksusta: aura-, kerma-, valkosipulikermaperunat.



Hampurilaiset

 
59. Vanha Kelon hampurilainen 16,60€

Kaksi naudan hampurilaispihviä (á 120g), cheddarjuustoa, rapeaa salaattia,
tomaattia, suolakurkkua, punasipulia, pekonia ja valkosipulimajoneesia.

Lisäksi tikkuperunoita, sipulirenkaita ja valitsemasi dippikastike.
 

60. Juustohampurilainen 13,10€

Naudan hampurilaispihvi (120g), cheddarjuustoa, rapeaa salaattia, tomaattia,
suolakurkkua ja majoneesia. Lisäksi tikkuperunoita, sipulirenkaita ja valitsemasi

dippikastike.
 

61. Kanahampurilainen 14,10€

Broilerinrintafilee, cheddarjuustoa, rapeaa salaattia, suolakurkkua, tomaattia, ananasta
ja currymajoneesia. Lisäksi tikkuperunoita, sipulirenkaita ja valitsemasi dippikastike.

 
62. Vuohenjuustohampurilainen 14,10€

Vuohenjuustoa, rapeaa salaattia, grillattua tomaattia, marinoitua punasipulia ja
paholaisenhilloa. Lisukkeena tikkuperunoita, sipulirenkaita ja valitsemasi dippikastike.

 
Dippikastikkeet: 

currymajoneesi, majoneesi, valkosipulimajoneesi, BBQ, remoulade, Texas Pete hot
sauce. 

 

Kebabruoat

 
67. Kebablautanen 14,90 €

kebablihaa, ranskalaiset, tomaattia, kurkkua, jääsalaattia (G)
 

68. Calzone 15,90 €

sisäänleivottua kebablihaa, Aurajuustoa, mozzerallajuustoa, päällä rapeaa pekonia
 

69. Rullakebab 14,90 €

Arinalepää, kebablihaa, tomaattia, kurkkua, jääsalaattia (G)
 

 



Lasten herkut

 
41. Ranskalaiset (L,G) 4,90 €

 

42. Nauravat nakit (L,G) 5,90 €

 

43. Lihapullat ranskalaisilla (L,G) 5,90 €

 

44. Härän lehtipihvi maustevoilla ja ranskalaisilla (L,G) 8,90 €

 

45. Hampurilainen 8,90 €

120g naudan hampurilaispihvipihvi, cheddarjuusto,

tomaatti, suolakurkku, ketsuppi ja ranskalaiset

 

46. Junioripizza 2 täytteellä, Ø 15cm (VL) 6,90 €



Pizzat
 

70. Jauhelihapizza

jauheliha, tomaattikastike, juusto

71. Poropizza

savuporo, ananas, sipuli

72. Al Capone 

kinkku, ananas, aurajuusto

73. Vanha Kelo Special

kinkku, salami, herkkusieni, paprika,

katkarapu, sipuli

74. Vanha Kelo tulinen

chili, salami, sipuli, paprika,

katkarapu, jalopeno

75. Superpizza

kinkku, salami, jauheliha, pekoni

76. Kebab Special

kebabliha, pekoni, sipuli, Aurajuusto

77. Italiano

Salami, sipuli, paprika, katkarapu,

Aurojuusto

78. Oma valinta 2 täytettä

79. Oma valinta 4 täytettä

 

 

Täytevaihtoehdot:

kinkku, salami, kebabliha, pekoni, jauheliha ,tonnikala, kylmäsavulohi,

katkarapu, häränliha, simpukka, kana, ananas, tomaatti, paprika,

sipuli, oliivi, herkkusieni, jalapeno, pepperonemakkara, chilikastike,

Aura, feta, tuplajuusto, paholaisenhillo, kanamuna, suolakurkku,

savuporo, BBQ-kastike.

pizza Ø 30cm/vgluteeniton+1eur 

10,50

 

10,90

 

10,90

 

11,90

 

 

11,50

 

 

11,90

 

10,90

 

11,90

 

 

10,90

12,90 



Pannupizzat
 

80. Sea Food

simpukka, katkarapu, tonikala

81. Kana BBQ

kana, pekoni, BBQ-kastike

82. Mexicana

pepperonemakkara, paprika, jalopeno

83. Kelon Pannu

häränliha, herkkusieni, sipuli

84. Pizza Salame

kinkku, salami, ananas

85. VG pannu

fetajuusto, oliivi, ananas

86. Kokin pannu

jauheliha, aurajuusto, kinkku

 

87. Oma valinta pannu 3 täytettä

3 valinnaista täytettä

 

Täytevaihtoehdot:

kinkku, salami, kebabliha, pekoni, jauheliha ,tonnikala, kylmäsavulohi,

katkarapu, häränliha, simpukka, kana, ananas, tomaatti, paprika,

sipuli, oliivi, herkkusieni, jalapeno, pepperonemakkara, chilikastike,

Aura, feta, tuplajuusto, paholaisenhillo, kanamuna, suolakurkku,

savuporo, BBQ-kastike.

pannupizza Ø 26cm

14,50

 

14,50

 

14,50

 

14,50

 

14,50

 

13,50

 

14,50

 

 

14,90 


