
Starter

Amerikan maissilastuja, sulatettua cheddarjuustoa, papuja, hot salsa ja

vieläkin hotimpaa jalopenoa. Nachot lisukkeilla:- Sitruunamarinoitua

kananfilettä + 5,50 € -FK-pihvi + 5,50 € -Grillattua lohta + 6 € -

Vuohenjuustoa + 5 €

Aivan sikamehukkaita wingsejä meidän omassa tulisessa kastikkeessa,

lisukkeena kurkku- ja porkkanatikkuja sekä aurajuustodippiä. Jos uskallat,

niin tuunaa annosta vielä tulisemmaksi meidän herkullisella

habanerokastikkeella. 10 kpl / 10,90€ 20 kpl / 18,70 €

Funkyn ihan älyttömän tuhteja ranuja ja valkosipulimajoneesia ja tietty

ketsuppia.

Funkyn pankojauhoilla kuorrutetut ja rapsakoiksi paistetut

kananfilesuikaleet, lisukkeeksi laitetaan chilimajoneesia, joka on muuten

älyttömän hyvää!

Reilusti vihreää salaattia, kirsikkatomaattia, kurkkua, marinoitua

punasipulia, marinoitua munakoisoa, marinoitua paprikaa, rucolaa ja

pinnalle ripsautetaan ihan älyttömän hyvää vinaigrettea! Aito Caesar-

salaatti tehdään romainesalaatista. Päälle leipäkrutonkeja, italialaista

parmesan-juustoa ja tietenkin se kastike: The Caesar-kastike. Päälle voi tietty

lisätä hieman extraa: -Sitruunamarinoitua kananfilettä +5,50 € -FK-pihvi +

5,50 €-Grillattua lohta + 6 € -Vuohenjuustoa + 5 €

FUNKY KITCHENIN NACHOT 11.80€

WINGSEJÄ WINGSEJÄ! 10.90€

RANUJA JA THE HOLY MOSES!! 5.90€

DENVER NUGGETS 9.80€

FUNKY KITCHEN SALAD 13.90€



5,50 €-Grillattua lohta + 6 € -Vuohenjuustoa + 5 €

Aito Caesar-salaatti tehdään romainesalaatista. Päälle leipäkrutonkeja,

italialaista parmesan-juustoa ja tietenkin se kastike: The Caesar-kastike.

Päälle voi tietty lisätä hieman extraa:- Sitruunamarinoitua kananfilettä

+5,50 € -FK-pihvi + 5,50 €-Grillattua lohta + 6 € -Vuohenjuustoa + 5 €

LEGENDAARINEN CAESAR SALAATTI 13.90€



Main

Käsintehty FK:n omalla reseptillä rakennettu pihvi, rapeaa pekonia,

cheddar-juustoa, salaattia, tomaattia, marinoitua punasipulia, hyvä sämpylä

ja kaiken päälle meidän oma chilimajoneesi. Muuta ei tarvita, paitsi viereen

nakataan vielä tuhti satsi ranskalaisia.

Tee Funky Burgerista entistä funkympi ja tuplaa pihvi, pekoni ja juusto;

muuten sama kuin aito FB.

Käsintehty FK:n omalla reseptillä rakennettu pihvi, rapeaa pekonia,

salaattia, tomaattia, marinoitua punasipulia, hyvä sämpylä ja kaiken päälle

meidän omaa sinihomejuustodippiä. Viereen nakataan vielä tuhti satsi

ranskalaisia.

Caramba vieköön, FK goes Mexico! Sämpylän välissä salsaa, tomaattia,

marinoitua sipulia, cheddarkastiketta, jalopenoja sekä myös aina maistuva

FK-pihvi. Tarjoillaan nachojen ja salsan kera. Annoksen tulisuutta voit itse

tuunata kylkeen tulevalla habanero-kastikkeella.

Sämpylän väliin laitetaan grillattua munakoisoa, vuohenjuustoa, rucolaa,

tomaattia, marinoitua sipulia ja chilimajoneesia. Viereen tietty ranskalaiset ja

ketsuppia. Jeh!

Sämpylän väliin tulee grillattua sitruunamarinoitua kanan rintafilettä,

vuohenjuustoa, tomaattia, marinoitua sipulia, rucolaa, raikasta

LEGENDARY FUNKY BURGER 17.90€

THE DOUBLE FUNKY BURGER. ISOON NÄLKÄÄN! 22.90€

BLUE CHEESE BURGER

MEXICO BURGER

FUNKY´S WEGGIE SANDWICH 16.90€

FUNKY´S CHICKEN SANDWICH 17.80€



vuohenjuustoa, tomaattia, marinoitua sipulia, rucolaa, raikasta

valkosipulimajoneesia. Viereen luonnollisesti ranskalaisia ja ketsuppia.

Grillattua lohta, tomaattia, marinoitua sipulia, ja koko homman kruunaa

meidän Norjasta tuotu tartar-kastike ja kaikki tämä komeus tarjoillaan

hyvän sämpylän välissä! Lisäksi laitetaan viereen ranskalaisia ja ketsuppia.

Grillattua lohta, grilliperunaa, grillattuja kasviksia ja huikean hyvää

hollandaisekastiketta.

Grillattua sitruunamarinoitua kanan rintafilettä, grilliperunaa, grillattuja

kasviksia ja yrtti-hollandaisekastiketta.

100% naudanlihapihvi, salaatti, tomaatti, cheddarjuusto ja ranut.

Pankojauhoilla paneroituja nugetteja, ranuja ja tartar-tippiä.

Grillattua lohta, ranskalaisia ja salaattia tartar-dipin kera.

Grillattua kananrintaa, ranskalaisia ja salaattia tartar-dipin kera.

FISHERMAN´S SANDWICH 17.90€

FUNKY SALMON 19.80€

FUNKY CHICKEN 19.80€

PURGERI 10.90€

TIPITII 10.90€

FISU 10.90€

LASTEN KANA 10.90€



Dessert

Valitse kaksi suosikki jätskiä, vaniljaa, suklaata, mansikkaa tai

vadelmasorbettia. Lisukkeeksi suklaa- tai kinuskikastiketta

JÄTSKII JA SORBETTII!! 4.30€




