
Kysy kassalta erityisruokavalioista. 

Potatoes

Burgers

Dips

Nachos Burritos

CHICKEN BURGER           8,90 €
broilerin file, salaatti, ananas, punasipuli, cheddarjuusto, paholaisen hillo, currymajoneesi, suolakurkku, 
tomaatti, makea sinappi

TEX MEX BURGER           8,90 €
jauhelihapihvi, salaatti, tomaatti, punasipuli, juustokastike, salsa, quacamole, nachot, jalapeno

SALOMON BURGER           9,50 €
lohimurekepihvi, valkosipulikastike, paholaisen hillo, salaatti, tomaatti, punasipuli, makea sinappi, suolakurkku

BACON BURGER                9,50 €        
jauhelihapihvi, pekoni, cheddarjuusto, salaatti, tomaatti, punasipuli, suolakurkku, sipulirenkaat, BBQ-kastike, 
makea sinappi, majoneesi

BLUECHEESE BURGER           9,50 €
jauhelihapihvi, homejuusto, ananas, salaatti, suolakurkku, majoneesi, punasipuli, ketsuppi, makea sinappi, tomaatti, cheddarjuusto 

CLASSIC BURGER                 8,50 €
jauhelihapihvi, cheddarjuusto, salaatti, majoneesi, tomaatti, suolakurkku, ketsuppi, makea sinappi, punasipuli

FULL MEAT BURGER           8,90 €
porsaan ulkofilepihvi, cheddarjuusto, salaatti, ananas, tomaatti, suolakurkku, punasipuli, ketsuppi, makea sinappi, 
valkosipulikastike

VEGE BURGER, MYÖS TÄYSIN VEGAANISENA            9,50 €
halloumjuusto, kesäkurpitsa, paprika, tomaatti, salaatti, paholaisen hillo, makea sinappi, punasipuli, 
majoneesi, suolakurkku

PULLED PORK BURGER         12,50 €
revitty porsaanliha, BBQ, makea sinappi, original sinappi, coleslaw, punasipuli, majoneesi, tomaatti, salaatti, suolakurkku

TRUCKERS BURGER         14,50 €
chilimajoneesi, coleslaw, jauhelihapihvi, tuplapekoni, tuplajuusto, kananmuna, paistettu sipuli, sipulirenkaat,             
chili-juustomakkara, ketsuppi, BBQ, makea sinappi, suolakurkku

DOUBLE CHEESEBURGER         14,50 €
majoneesi, chilimajoneesi, salaatti, tomaatti, punasipuli, ketsuppi, makea sinappi, suolakurkku, 2 jauhelihapihviä,
tuplajuusto                               

NORMAALI ATERIA: 1 dippi, pienet maalaisranskalaiset, coleslaw (pyydä kassalta halutessasi), juoma 0,3l + 4,00 €
ISO ATERIA: 1 dippi, isot maalaisranskalaiset, coleslaw (pyydä kassalta halutessasi), juoma 0,5l + 5,00 €
Mikäli haluat pihvin ehdottoman kypsänä, mainitse siitä tilauksen yhteydessä.

 RUISLEIVÄLLÄ          + 0,50 €       GLUTEENITON      +2,00 €       MUUTOKSET ANNOKSIIN         + 0,50 €

     PIENET ISOT
MAALAISRANSKALAISET  4,00 € 5,00 €
VOHVELIPERUNAT   5,00 € 5,50 €
BATAATTIRANSKALAISET  6,00 € 6,50 €

JAUHELIHA  13,50 €
KANA   13,50 €
PULLED PORK 14,50 €
VEGE   12,50 €
kaikissa: salsa, juustokastike,tomaatti, sipuli, jalapenot

JAUHELIHA 13,50 €
KANA 13,50 €
PULLED PORK 14,50 €
VEGE 13,50 €
kaikissa: guacamole, salsa, salaatti, tomaatti, sipuli, juustokastike, 
jalapeno

    1,00 € / kpl
GUACAMOLE   CURRYMAJONEESI
SALSA   MAKEA SINAPPI
VALKOSIPULI  PAHOLAISENHILLO
CHILIMAJONEESI  MAJONEESI
BBQ    BLUECHEESE  
  



Kids menu Drinks

Coffees

Finger Food

Salads

Desserts

KIDS CHEESE BURGER 4,50 €
salaatti, majoneesi, ketsuppi, jauhelihapihvi, juusto
KIDS CHICKEN BURGER      5,00 €
salaatti, majoneesi, ketsuppi, broilerinfile, juusto
KIDS CHEESE BURGER MEAL           6,50 €
juustohampurilainen, smile perunat, juoma 0,3l
KIDS CHICKEN BURGER MEAL           7,00 €
kanahampurilainen, smile perunat, juoma 0,3l
KANAKORI           6,50 €
nugetteja, smile perunat ja juoma 0,3l

   0,3l  0,5l
COCA COLA  2,00 € 2,50 €
COLA ZERO  2,00 € 2,50 €
FANTA   2,00 € 2,50 €
SPRITE  2,00 € 2,50 €
VESI     0,50 €

   10 kpl 15 kpl 20kpl
CHICKEN WINGS 8,00 € 10,00 € 15,00€
porkkana, kurkku
MOZZARELLA TIKUT 6,50 € JALAPENO   7,00 €
SIPULIRENKAAT  5,00 € MAISSIPALAT 5,00 €
RAPUTORPEDOT  7,00 € 
FRITTIKORI   12,00 €
mozzarella, jalapeno, sipulirenkaat, maissi, raputorpedot, porkkana,
kurkku, 2 dippiä valintasi mukaan, coleslaw, nachot

KANASALAATTI           12,00 €
broilerin file, kurkku, tomaatti, ananas, currymajoneesi, crispy tortilla
RAPUSALAATTI          12,00 €
katkarapu, raputorpedot, kurkku, tomaatti, valkosipuli, crispy tortilla
FRITTISALAATTI          14,00 €
mozzarellastics, jalapeno, sipulirenkaat, tomaatti, kurkku, salsa, guacamole, crispy tortilla
TEX MEX SALAATTI        14,00 €
valintasi mukaan jauheliha tai kana, tomaatti, kurkku, sipuli, ananas, nachot, salsa, juustokastike, crispy tortilla
COLESLAW            2,00 €

RIBSIT   14,00 €
300g ribsejä, maalaisranskalaiset,      
BBQ-dippi, valkosipulidippi, coleslaw 
MEGA SIZE RIBS  24,00 €
900g ribsejä, maalaisranskalaiset,      
coleslaw, kurkku, porkkana, BBQ-dippi, 
valkosipulidippi, chilidippi, auradippi 
KANAKORI   9,50 €
maalaisranskalaisilla, coleslaw, dippi
KANAKORI   10,50 €
bataattiranskalaisilla, coleslaw, dippi

CHEESE CAKE          6,00 €
vadelmamelba
BROWNIES          7,00 €
jäätelöpallo, vaahterasiirappi
AMERICAN PAN CAKES         6,00 €
jäätelöpallo, vaahterasiirappi
APPLE PIE          6,00 €
jäätelöpallo, toffeekastike

ESPRESSO       3,50 €
DOUBLE ESPRESSO       4,00 €
CAPPUCCINO       3,50 €
LATTE       4,00 €
CHAI LATTE       4,00 €

KAAKAO       3,00 €
MINTTUKAAKAO       3,50 €
MAKU-UUTTEET           + 0,50 €
vanilija, hazelnut


