
Kanansiipiä valitsemallasi siipikastikkeella,
kurkku- ja porkkanatikkuja ja auramajoneesia

Kastikevaihtoehdot: Siipiweikkojen HOT-kastike,
Siipiweikkojen MEDIUM-kastike tai aasialainen
siipikastike

12KPL                                                                    
18KPL                                                                    
24KPL                                                                    
50KPL                                                                    
EXTRAKASTIKE                                                     

SIPURENKAAT & DIPPI 

JALAPENOPOPPERS & DIPPI

MOZZARELLATIKUT & DIPPI

HALLOUMIRANSKALAISET & DIPPI

NACHOT SALSALLA JA

JUUSTOKASTIKKEELLA        

RANSKALAISET & DIPPI                  

BATAATTIRANSKALAISET & DIPPI

BANG BANG -KUKKAKAALIT 

                             

SKAGEN                   
Katkarapuja, smetanaa,
majoneesia, sipulia, salaattia,
tilliä, caviartia ja sitruunaa

CRISPY CHICKEN

Maissipaneroitua broilerin fileetä,
salaattia, marinoitua punakaalia,
sipulia, kurkkua, aiolia, aasialaista
karamellikastiketta, seesaminsiemeniä
ja parmesaania 

BANG BANG 
-KUKKAKAALI

Paneroitua kukkakaalia tulisessa bang
bang -kastikkeessa, salaattia,
marinoitua punakaalia, sipulia, kurkkua,
aiolia, aasialaista karamellikastiketta,
seesaminsiemeniä ja parmesaania

MAKEA VOHVELI

Mansikkahilloa ja kermavaahtoa

FANTASIAVOHVELI

Vaniljajäätelöä, kermavaahtoa sekä
valitsemasi kastike ja täyte

Kastikkeet: Nutella - suklaa - suolainen
kinuski - salmiakki - mansikkahillo -
vadelmahillo
Täytteet: Oreo - Daim - Pätkis - Smarties
vaahtokarkki - suolapähkinä - laku

VOHVELIT

MENU
VOHVELINCHICKEN WINGS

FINGER FOOD

Paneroitua kukkakaalia tulisessa bang bang -
kastikkeessa, vegaaniaiolia ja seesaminsiemeniä

DIPIT
aioli - vegaaninen aioli - chilimajoneesi
currymajoneesi - auramajoneesi
paholaisenhillo - bang Bang -kastike

VOHVELIN BURGERI

Briossisämpylä, kaksi naudan
täyslihapihviä, Monterey Jack -juustoa,
salaattia, marinoitua sipulia, Myrttisen
maustekurkkua, mojo rojo -kastiketta,
ryytisinappimajoneesia sekä ranskalaisia
aiolilla ja parmesaanilla 

CHEVREBURGERI

Briossisämpylä, paistettua vuohenjuustoa,
Monterey Jack -juustoa, salaattia,
marinoitua sipulia, Myrttisen
maustekurkkua, mojo rojo -kastiketta,
ryytisinappimajoneesia sekä ranskalaisia
aiolilla ja parmesaanilla 

BEYOND MEAT 
BURGERI

Briossisämpylä, Beyond meat pihvi,
Monterey Jack -juustoa, salaattia,
marinoitua sipulia, Myrttisen
maustekurkkua, mojo rojo -kastiketta,
ryytisinappimajoneesia sekä ranskalaisia
aiolilla ja parmesaanilla 

SIIPICOMBO                  

12kpl kanansiipiä, ranskalaisia, kurkku- ja
porkkanatikkuja sekä auramajoneesia

13,90 €
18,90 €

24,90 €

2,50 €
48,90 €

19,50 €

2,50 €

6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €

7,50 €
8,50 €
12,90 €

6,50 €

13,90 €

13,90 €

13,90 €

6,90 €

10,90 €

21,50 €

21,50 €

21,50 €

VL,G*

G*

G*,VEG*

G*

G*

G

G*

G*

VEG

VEG

L,G*

VL

VL, VEG*

G*,VEG*

G*,VEG*



KANAKORI

Paneroituja broilerin fileitä,
ranskalaisia, porkkanatikkuja,
kurkkutikkuja ja currymajoneesia 

MAKKARAPERUNAT

Makkaraa, ranskalaisia, kurkkusalaattia,
ketsuppia, sinappia, aiolia ja
paahdettua sipulia 

VEGAANISET
MAKKARAPERUNAT

Kasvismakkaraa, ranskalaisia,
kurkkusalaattia, ketsuppia, sinappia,
vegaaniaiolia ja paahdettua sipulia 

DIPPIKORI

Mozzarellatikkuja, jalapenopopperseja,
sipulirenkaita, halloumiranskalaisia,
ranskalaisia, porkkanatikkuja, aiolia ja
chilimajoneesia 

HALLOUMI & CHIPS

Leivitettyä halloumia, hernepyreetä,
paholaisenhilloa sekä ranskalaisia
aiolilla ja parmesaanilla 

GAMBAS PIL PIL

Valkosipuli-chiliöljyssä paistettuja
jättikatkaravunpyrstöjä, leipää, aiolia
ja ranskalaisia

CRISPY CHICKEN                                         
-SALAATTI

Paneroitua broilerin fileetä, salaattia,
kirsikkatomaattia, marinoitua
punakaalia, hernepyreetä,
mummonkurkkua, aiolia, aasialaista
karamellikastiketta, parmesaania,
seesaminsiemeniä ja siemennäkkäriä

CHEVRESALAATTI

Paistettua vuohenjuustoa, paholaisenhilloa,
salaattia, kirsikkatomaattia, marinoitua
punakaalia, hernepyreetä, mummonkurkkua,
aiolia, aasialaista karamellikastiketta,
parmesaania, seesaminsiemeniä ja
siemennäkkäriä

BANG BANG -
KUKKAKAALISALAATTI

Paneroitua kukkakaalia tulisessa bang bang
-kastikkeessa, salaattia, kirsikkatomaattia,
marinoitua punakaalia, hernepyreetä,
mummonkurkkua, aiolia, aasialaista
karamellikastiketta, parmesaania,
seesaminsiemeniä ja siemennäkkäriä

LIHAPULLAPASTA

Rummon linguine-pastaa, lihapullia,
kermaista tomaattikastiketta ja
parmesaania

PILPIL PASTA

Rummon linguine-pastaa, valkosipuli-
chiliöljyssä paistettuja
jättikatkaravunpyrstöjä ja parmesaania

PESTOPASTA CHEVRELLÄ

Rummon linguine-pastaa,
lehtikaalipestoa, paistettua
vuohenjuustoa ja parmesaania

LAPSILLE
LASTEN
LIHAPULLAPASTA

Rummon linguine-pastaa, lihapullia,
kermaista tomaattikastiketta ja
parmesaania

LASTEN BURGERI

Briossisämpylä, naudan täyslihapihvi,
Monterey Jack -juustoa, ketsuppia,
aiolia ja ranskalaisia

12,90 €

12,90 €

12,90 €

15,90 €

19,50 €

22 €

18,90 €

18,90 €

18,90 €

19,90 €

19,90 €

19,90 €

12,90 €

12,90 €

M
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VL

VL

VL,G*


