
Kannatta muistaa, että ruoka-
annoksia voi ostaa myös mu-
kaan. Kesäaikana grillit ovat 
kuumana ja Kelolta voikin os-
taa grillattavaa mukaan vaikka 
mökille.
Minishopista palvelutiskin vie-
restä saa useita elintarvikkeita. 
Suunnitelmissa on myös lähi-

Vanhan Kelon 
ruokalista uusiutui
Ruokalistalta on karsiutunut joitakin ruoka-
lajeja pois, mutta monet tutut, suositut annok-
set ovat pitäneet edelleen paikkansa. Lapsille 
on edelleen tarjolla oma herkkumenu. Lapsil-
le on varattu myös leikkipaikka.

ruokamarkkinat muutamana 
kesäviikonloppuna. Näistä il-
moitellaan myöhemmin.
Kesähelteellä ei pidä unohtaa 
mukana kulkevia lemmikkejä 
ja Kelolta kannattaakin kysyä 
juotavaa nelijalkaisille matka-
seuralaisille.
Noutopöydästä saa lounasta 

maanantaista perjantaihin, lau-
antaisin on katettuna tex-mex 
& pizzabuffet ja sunnuntain 
juhlakattaus kruunaa viikon-
lopun.

Pitopalvelua 
ja formuloita

Tiesitkö, että Vanha Kelo voi 
hoitaa myös juhlasi tarjoilut? 
Yläkerran tilausravintolassa 
voit viettää erilaiset juhlat tai 
järjestää kokoukset. Voileipä-
kakakut tai täytekakut voit tila-
ta ja noutaa sinne missä juhliasi 
vietätkin.
Biljardia Kelolla pääsee pelaa-
maan, formulakisoja voi seu-
rata televisiosta ja toto-pelit 
pyörivät näytöllä. Kännyköille 
on oma parkkinsa, wattipiste, 
johon kännyn voi jättää latau-
tumaan.

Kesällä on ohjelmaa!

Vanhan Kelon kuumaa kesää 
vietetään tietysti runsaan oh-
jelman merkeissä. Kesäkau-

si polkaistaan käyntiin 10.6. 
grillibileiden merkeissä. Näi-
hin bileisiin on vapaa pääsy, 
grillirannekkeesta toki joutuu 
maksamaan.
Kelon juhannus tarjoaa vanho-
ja tuttuja sekä meillä uusia ar-
tisteja. Perjantaina aloitellaan 
Pepe Ahlqvistin sekä Wallu & 
Friendsien tahtiin. Lauantaina 
terassilla esiintyvät Hammer 
& John Hirvi -duo sekä Wallu 
& Friends. Terassilla lauletaan 
myös karaokea ja vapaa pääsy 
on klo 20 saakka.

Iltabileisiin liput maksavat 15 
euroa ja sisällä esiintyvät ensin 
Riverside Rumble ja Wallu & 
Friedns sekä puolenyön aikoi-
hin aloittava Aarne Tenkanen 
& Tempuntekijät.
Rosvopaistijuhlat 8.7., Kul-
takurkkukaraoke 22.7., 
Katulätkäturnaus 12.8. ja 
Cruise´n´Roll 26.8. ovat kesän 
kohokohtia.
Joka perjantai on ohjelmassa 
DJ Online, jollei toisin ilmoi-
teta. Joka lauantai pelataan 
ilmaisbingoa klo 18 ja poke-

riturnaus Texas Hold´em on 
kello 20.

Ohjelmat kannattaa 
tarkistaa 

www.vanhakelo.fi.

Vanhan Kelon kesäohjelmaa

• Pe 23.6.-La 24.6. Vanhan Kelon perinteinen juhannus: 
Pe 23.6 Aaton legendaariset iltabileet Klo 22-04 ikäraja 18 
v, stagella Pepe Ahlqvist & Wallu & Friends. 

• La 26.8. Cruise´n´Roll 9 Jenkkejä, prätkiä, bändejä.
The Stingers, The Country Dark, Anttila & Väkevät Limpparit

• La 8.7. Rosvopaistijuhlat, Max Moolight Orchestra

Tarkista ohjelmat www.vanhakelo.fi 
tai facebook. Loppuvuodesta tulossa bändivierailuja, 

hirvipeijaisia, pikkujouluja...

La 24.6. perinteisesti ohjelmaa päivästä myöhään yöhön 
13-03. 
Klo 13- Terassikaraoke, välissä terassin stagelle nousee 
Hammer & John Hirvi -duo ja Wallu & Friends. Sisällä klo 
21-  Riverside Rumble ja Wallu & Friends. 
Klo 24- Aarne Tenkanen & Tempuntekijät! Illalla liput 15,-

JOKA LAUANTAI
klo 18 ilmaisbingo

• La 10.6. Lomakauden ava-
jaiset/Grillibileet. 
Klo 20-22 grilliruokaa terassil-
la, ranneke 12,-  Ilman ruokaa 
vapaa pääsy.
Syö niin paljon kuin jaksat. 
Musiikista vastaa bilebändi 
HighLights. www.highlights.fi 

klo 20 Texas Hold´em
              pisteturnaus

• La 22.7. Alkukarsinta Kultakurkkukaraoken, Suomen 
Kärkikaraoken ja Kimppakaraoken loppukilpailuun. 
Estradilla Jaska Miikki & Matti Kähkönen Duo

• La 5.8. Markkina-
kemut,  Memmu & 
Castra orkesteri

• La 12.8. Katulätkäturnaus klo 9 alkaen. 
Illalla turnausbileet.



Juhla- ja kokoustilat
häät, syntymäpäivät, hirvipeijaiset, 

pikkujoulut, perhejuhlat, kokoukset ym. tilaisuudet

• dataprojektori, 50” tv   • piirtoheitin • wlan
• äänentoistolaitteet        • langaton mikrofoni

Ruoat, makeat ja suolaiset kakut sekä tarvittaessa 
henkilökunta juhliinne. 

• Grillattavat, valmiiksi marinoidut lihat
• Suussasulavaa rosvopaistia
• Annosruokia

Pitopalvelu

Mukaan/tilauksesta

Pyydä tarjous: 05 334 101 tai 
040 828 8824/Merja Kousa 

tarjous@vanhakelo.� 

LA 11-15

tex-mex & pizzabuffet 11,90

SU 11-15

3 pääruokalajin juhlakattaus  16,90
 lapset 4-8 v. 8,00 eur, alle 4 v. ilmaiseksi

Lisäksi ruokalistaltamme löytyy n. 60 ruoka-annosta.

NOUTOPÖYDÄSTÄMME

lapset 4-8 v. 6,00, alle 4 v. ilmaiseksi

MA-PE 10.30-14

keittolounas  7,50
lounas (liharuokia, kalaa ym.)  9,90
 lapset 4-8 v. 6,00
 alle 4 v. ilmaiseksi
• annoslounaita klo 10.30-16.00



Grafita Viestintä, Jaala

We have menu also in English 
and Russian language.

     5. Vuohenjuustosalaatti    18,50 €
jääsalaattia, tomaattia, fetajuustoa, jalopenoja, 

suikaloitua broilerinrintafileetä, vuohenjuustoa ja paholaisenhilloa

     6. Lämmin broilerisalaatti    17,40 €
jääsalaattia, tomaattia, marinoitua sipulia, oliiveja, vihreitä papuja (L)

     7. Lämmin lohisalaatti   19,30 €
jääsalaattia, 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)

Salaatit/leivät

Kalasta

     52. Remoulade-lohi    20,90 €
Lohta paistettuna, remouladekastikkeella, paistetuilla 

kasviksilla ja valitsemillasi perunoilla. (L,G)

     53. Lohta au champignon    20,90 €
Lohta paistettuna, talon herkkusienikastikkeella, paistetuilla 

kasviksilla ja valitsemillasi perunoilla. (L,G)

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

     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   31,90 € 
Härän sisäfileepihvi (200g), talon pippurikermakastikkeella, 

paistetuilla kasviksilla ja valitsemillasi perunoilla.  (L,G)

     19. Pekan härkä    31,90 €
Härän sisäfileepihvi (200g), Mustapekka-juusto- ja pekonikastikkeella, 

paistetuilla kasviksilla ja valitsemillasi perunoilla.  (G)

     20. Salamanca-härkä    31,90 €
Härän sisäfileetä (200g) suikaloituna, mausteista paprika-sipulipaistosta, 
tzatzikikastiketta, paistetuilla kasviksilla ja valitsemillasi perunoilla. (L,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)

Häränfileestä

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

     31. Hawaijinleike    16,70 €
Porsaanleike (130g), 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    20,90 €
Pariloitu porsaanleike (220g), kermaisella herkkusienikastikkeella, 

paistetuilla kasviksilla ja valitsemillasi perunoilla. (L,G)

     34. Täytetty porsaanleike    20,50 €
Porsaanleike sitruunalla, kinkku-juusto- tai Aura-ananastäytteellä,  

paistetuilla kasviksilla ja valitsemillasi perunoilla. (VL)

Porsaanfileestä

     43. Mascarponekana   20,10 €
Broilerinrintafilee,  mascarponejuustolla ja savuBBQ-kastikkeella, 

paistetuilla kasviksilla ja valitsemillasi perunoilla. (G)

     44. Vuohenjuustobroileri  20,10 €
Broilerinrintafilee pariloituna, pippurikastikkeella, vuohenjuustolla 

ja paholaisenhillolla, paistetuilla kasviksilla ja valitsemillasi perunoilla. (G)

     45. Pain au poulet    20,10 €
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)

Broilerista

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

     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 curry-

majoneesia. 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. Salaattipöydästä lisäveloitus 2,50 eur/annos.

Hampurilaiset

Kebabruoat

Lasten herkut

     67. Kebablautanen  18,10 €
kebablihaa, riisiä, tomaattia, jääsalaattia, marinoitua punasipulia, 

valkosipuli-jogurttikastiketta (G)

     68. Kebableipä     18,90 €
kebablihaa, arinaleipää, tomaattia, jääsalaattia, marinoitua punasipulia, 

valkosipuli-jogurttikastiketta

   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 €

50. Al Capone      10,90    14,50
kinkku, ananas, aurajuusto

51. Vanha Kelo Special     11,90   15,50
kinkku, salami, herkkusieni, paprika,
katkarapu, sipuli

52. Superpizza      11,90   15,50
kinkku, salami, jauheliha, pekoni

53. Kana BBQ      10,90    14,50
kana, pekoni, BBQ-kastike

54. Oma valinta 2 täytettä   10,90   14,50
55. Oma valinta 4 täytettä   12,90   15,90

Täytevaihtoehdot:
kinkku, salami, kebabliha, pekoni, jauhelihakastike ,tonnikala, kylmäsavulohi ,katkarapu, hä-
ränliha, simpukka, kana, ananas, tomaatti, paprika, sipuli, oliivi, persikka, herkkusieni, jalapeno, 
pepperonepaprika, pepperonemakkara, chilikastike, Aura, feta, tuplajuusto, paholaisenhillo, 
kanamuna, suolakurkku, savuporo, BBQ-kastike

Pizzat 

pizza Ø 30cm/ 
gluteeniton+1eur

pannupizza Ø 26cm

Perunavaihtoehdot annoksiin: keitetyt perunat, lohkoperunat, 
tikkuperunat, paistetut perunat. 

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


