Menu

Toastit

6€

Pesto-juusto (L, VG) parilalla grillattua paahtoleipää, tomaattipesto, savujuusto, majoneesi
Kinkku-juusto (L) parilalla grillattua paahtoleipää, kinkku, savujuusto, chilimajoneesi

Pulled pork hodari (L)

7,5 €

Hodarisämpylä, ylikypsää possua, barbequekastike, punasipuli

Chicken wingsit + dippi (L, GL)

7/12 €

Broilerin siipipaloja grillimarinoituna tai tulisesti marinoituna 6/12 kpl

Kukkakaali wingsit + dippi (L, GL, VG)

6€

Friteerattuja kukkakaalinuijia 8 kpl

Hampurilaiset (L)
Naudanliha (L) Briossisämpylä, naudan jauhelihapihvi 180g, pekoni, savumajoneesi, marinoitu
punasipuli, savujuusto, tomaatti, salaatti, salsa
16 €
Pulled Pork (L) Briossisämpylä, ylikypsää possua, bbq-kastike, majoneesi, marinoitu punasipuli,
savujuusto, tomaatti, salaatti, salsa
14 €
Crispy-broileri (L) Briossisämpylä, paneroitu broileripihvi, majoneesi, marinoitua punasipuli,
savujuusto, tomaatti, salaatti, salsa
13€
Halloumi (L, VG) Briossisämpylä, halloumijuusto 200g, majoneesi, hunaja, marinoitu punasipuli,
17 €
tomaatti, salaatti, salsa
Sisältää: ranskalaiset + dippi ja coleslaw-salaatti

Makkaraperunat (L, GL) tai lihapullaperunat (L)

10 €

Paistettua makkaraa/lihapullat, ranskalaiset, sinappikurkkusalaatti, punasipuli, majoneesi

Lisukkeeksi tai pieneen nälkään

5€

Ranskalaiset + dippi (L, GL, VG)
Paneroidut sipulirenkaat + dippi (L, VG)
Rukiiset valkosipuli krutongit + creme fraiche (L,VG)
Vihersalaatti (L, GL, VG)
Coleslaw salaatti (L, GL, VG)
Perunasalaatti (L, GL, VG)
Nachot + salsa (L, GL, VG)
Dipit: majoneesi, savumajoneesi, chilimajoneesi, barbeque, valkosipulinen creme fraiche, salsa
Extradippi

1,50 €

Saatavana perjantaisin ja lauantaisin
(etukäteen vähintään 3 h ennen tilattuna myös arki-iltaisin)

Grillattu pestolohi (GL, sis. pähkinää)

16 €

Grillattua lohi, tilli-kermaviilikastike, sitruuna, vihersalaatti, ranskalaiset / lohkoperunat

Manchego-broileri (L, GL)

17 €

Manchego juustolla täytetty broilerin rintafile, pestoa, tomaattinen kastike, vihersalaatti,
ranskalaiset/lohkoperunat/perunasalaatti

Grillipihvi maustevoilla (L, GL)

21 €

Naudanlihapihvi, grillivoi, vihersalaatti, ranskalaiset/lohkoperunat/perunasalaatti

BBQ-ribsit (L, GL)

22 €

Possun ribsit, bbq-kastike, ranskalaiset/lohkoperunat/perunasalaatti, tulinen coleslaw tai
vihersalaatti

Lapsille
Nakkikori (L, GL) tai nugettikori (L)

7,5 €

Nakkeja tai nugetteja valinnan mukaan, ranskikset + dippi

Lasten hampurilainen (L)

10,5 €

Naudan jauhelihapihvi 100g, savujuustoa, majoneesia, tomaattia, salaattia, ranskikset + dippi

Jälkiruoaksi
Jäätelöpallot kastikkeella (GL, VG)

5,5 €

2 palloa jäätelöä ja suklaa-/kinuski kastiketta, kermavaahtoa

Kolmen hillon leipäjuusto (L, GL, VG)

7€

Leipäjuustoa lakka-, mustaherukka- ja karviaishillon kera

Juustoja hillon kera (VG)

10 €

Gouda- (L), Brie- ja brandypähkinäjuustoa (L), lakka- ja karviaishilloa, suolakeksiä

L= laktoositon, VL= vähälaktoosinen, GL= gluteeniton, VG= kasvis
Käyttämämme liha: Suomi / EU
Kysy lisää allergeeneista henkilökunnalta!

