
SAVULOHI-CAESAR-
SALAATTI VL,G* 19,90 €

Romainea, Caesar-kastiketta, 
lämminsavulohta, parmesaania 

ja krutonkeja

KANANUIJAT L,G 14,90 €
Kanan koipinuijia, Poppamiesten 

Buffalo-kastiketta, auradippiä, 
selleritikkuja ja chilirenkaita

PASTAT
SAVULOHIPASTA V,G* 19,90 €

Rummon fusilli-pastaa, lämminsavulohta, fenkoli-
valkoviinikastiketta, babypinaattia ja parmesaania

BUTIFARRAPASTA VL,G* 18,90 €
Rummon fusilli-pastaa, butifarra-makkaraa, tomaatti-
kastiketta, kirsikkatomaatteja, pestoa ja parmesaania

VEGAANINEN 
PASTA VEG,G* 18,90 €

Rummon fusilli-pastaa, Vegme-kasvischorizoa, 
tomaattikastiketta, kirsikkatomaatteja ja pestoa

*Gluteeniton pasta +2 €

RIESKAT
NYHTÖKANARIESKA L 16,90 €
Penttilän perunarieska, nyhtökanaa, ananassalsaa, 

ranskankermaa, salaattia ja ranskalaisia

JAUHELIHA-
CHILIRIESKA L 16,90 €

Penttilän perunarieska, tomaattista jauheliha-
chiliä, ananassalsaa, ranskankermaa, 

salaattia ja ranskalaisia

NYHTÖKAURA-
RIESKA L 17,90 €

Penttilän perunarieska, nyhtökauraa,
 ananassalsaa, ranskankermaa, 

salaattia ja ranskalaisia

LOADED NACHOS
NYHTÖKANA VL,G 13,90 €

Nachoja, nyhtökanaa, cheddarkastiketta, 
ananassalsaa, ranskankermaa ja jalapenoa

JAUHELIHACHILI VL,G 13,90 €
Nachoja, tomaattista jauhelihachiliä, 

cheddarkastiketta, ananassalsaa, 
ranskankermaa ja jalapenoa

NYHTÖKAURA VL 14,90 €
Nachoja, nyhtökauraa, cheddarkastiketta, 

ananassalsaa, ranskankermaa ja jalapenoa

LOADED FRIES
NYHTÖKANA VL,G 13,90 €

Ranskalaisia, nyhtökanaa, cheddarkastiketta, 
ananassalsaa, ranskankermaa ja jalapenoa

JAUHELIHACHILI VL,G 13,90 €
Ranskalaisia, tomaattista jauhelihachiliä, 

cheddarkastiketta, ananassalsaa, 
ranskankermaa ja jalapenoa

NYHTÖKAURA VL 14,90 €
Ranskalaisia, nyhtökauraa, cheddarkastiketta, 

ananassalsaa, ranskankermaa ja jalapenoa

G*-merkityt ruoat saatavilla myös gluteenittomana. 
Allergeeneista saatte lisää tietoa henkilökunnaltamme.

BURGERIT
JUUSTOBURGERI VL,G* 19,90 €
Briossisämpylä, Reinin burgeripihvi 180 g, 
cheddarkastiketta, omenasalsaa, valkosipuli-
kurkkumajoneesia, punasipulia, salaattia, 
coleslaw’ta ja ranskalaisia

TULINEN 
BURGERI VL,G* 20,90 €
Briossisämpylä, Reinin burgeripihvi 180 g, 
cheddarkastiketta, omenasalsaa, 
Scorpion chili -creme fraichea, punasipulia, 
salaattia, coleslaw’ta ja ranskalaisia

KANABURGERI VL,G* 19,90 €
Briossisämpylä, nyhtökanaa, ananassalsaa, 
ranskankermaa, punasipulia, salaattia, 
coleslaw’ta ja ranskalaisia

KASVISBURGERI VL,G* 19,90 €
Briossisämpylä, Beyond meat -pihvi, 
cheddarkastiketta, omenasalsaa, valkosipuli-
kurkkumajoneesia, punasipulia, salaattia, 
coleslaw’ta ja ranskalaisia

VEGAANINEN 
BURGERI VEG,G 20,90 €
Burgerisämpylä, Beyond meat -pihvi, 
omenasalsaa, vegaanimajoneesia, 
punasipulia, salaattia ja ranskalaisia

*Gluteeniton sämpylä burgeriin +2 €

DIPPI 2,50 €
- Auradippi
- Cheddar-dippi
- Currymajoneesi
- Hellmann’s majoneesi
- Scorpion chili creme fraiche
- Valkosipuli-kurkkumajoneesi

KORIT
KANAKORI M 12,90 €
Rapeita kanatikkuja, ranskalaisia, 
currymajoneesia ja coleslaw’ta

NAKKIKORI M,G 12,90 €
Pikkunakkeja, ranskalaisia, valkosipuli-
kurkkumajoneesia ja coleslaw’ta

KASVIS-CHORIZO-
KORI VEG,G 12,90 €
Vegme kasvischorizoa, 
ranskalaisia ja vegaanimajoneesia

LASTEN ANNOKSET
LASTEN KANAKORI M 9,90 €
Rapeita kanatikkuja, ranskalaisia ja 
currymajoneesia

LASTEN NAKKIKORI M,G 9,90 €
Pikkunakkeja, ranskalaisia ja valkosipuli-
kurkkumajoneesia

LASTEN BURGERI VL,G* 12,90 €
Briossisämpylä, Reinin burgeripihvi 90 g, cheddar-
kastiketta, ketsuppia, salaattia ja ranskalaisia

SAVULOHIPASTA VL,G* 12,90 €
Rummon fusilli-pastaa, lämminsavulohta, fenkoli-
kastiketta, babypinaattia ja parmesaania

RANSKALAISET M,G 6,00 €


