
ME
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KAKAROILLE
TIKKUPERUNAT

tarjoillaan majoneesin ja ketsupin kera. (G,L)
3,5€

MOZZARELLATIKUT 
tai MAALAISRANSKIKSET
tai BATAATTIRANSKIKSET
tai KUKKAKAALIWINGSIT

tarjoillaan valitsemallasi dipillä.
—> valkosipuli, curry- mango, parmesan, paprika(veg.)

5€

BURSA
pehmeä burgersämpylä, naudanlihapihvi,

salaattia ja suolakurkkua
tarjoillaan tikkuperunoiden, ketsupin ja majoneesin kera. (L)

6€/ 7,5€

PIKKUPIZZA
valitse kolme mieleistäsi täytettä.

lisätäyte + 1€
8€

LASTEN LEHTARI#3
murean ohutta naudanfilettä, maustevoita,

kirsikkatomaatteja ja vesimelonia.
 tikkuperunat ja majoneesidippiä. (G,L)

10€

MAKEETA
TALON SUKLAATRYFFELIT

3 kpl suklaatryffeleitä
4€

SUKLAAJUUSTOKAKKU
paistettua suklaajuustokakkua,

sitruuna- mascarponea ja 
ja marjoja. (G,L)

8€

JUUSTOLAUTANEN
valikoima kotimaisia juustoja, viikunahilloa ja

paahdettua leipää.
10€

JÄÄTELÖ
jäätelöpallo valintasi mukaan

ja keksimurua. 
3,5€

pätkis
mango- meloni (G,L)

veriappelsiini sorbetti (G,M)



OLIIVILEIVÄT
oliivitapenade- parmesangratinoitua maalaisleipää. (L)

5€

NACHO´S 
rapeita maissilastuja, talon paprikasalsaa, 

lämmintä juustokastiketta, 
ranskankermaa ja pikkelichiliä. (G,L)

6€

TOAST&FRIES
palvikinkkua, cheddaria, pepperonia ja  suolakurkkua, 

maalaisranskiksia ja valkosipulimajoneesia. (L)
8€

REVITTYÄ PORSASTA #3
muhkean leipärullan sisältä löytyy mureaa pulled porkia, 

harissajogurttia, rapeaa salaattia , pikkelichiliä
ja raikasta paprikasalsaa. (L) (myös vöner tai glut.)

11€

KANA- CAESAR
mureaa broilerinfilettä, rapeaa pekonia, tuore krutonkeja, 

parmesania, kirsikkatomaattia, kurkkua ja 
parmesanmajoneesia. (G,L) 

13€

BRIE- SALAATTI
friteerattua brie- juustoa, viinirypäleitä, pähkinää& siemeniä, 

kirsikkatomaattia, kurkkua, viikunahilloa ja balsamicodressing  
(G,L)
13€

BROILERIA ”MAROKKO”
valkosipulista broilerinfilettä, paistettua harissariisiä, 

lämmin tomaatti- pinaattisalaatti, friteerattua kukkakaalia ja 
curry- mangomajoneesia. (L)

15€

PAVAROTTI BURGER#2
pihvi tenhon tilan luomunaudan jauhelihasta, milanon 

salamia, mozzarellaa, basilikapestoa, punasipulia, tomaattia 
ja parmesania. lankkuperunat ja parmesanmajoneesia.

15€

VKK BURGER
pihvi tenhon tilan luomunaudan jauhelihasta,

 rapeaa pekonia, cheddarjuustoa, rapeaa salaattia, 
tomaattia, punasipulia ja suolakurkkua.

maalaisranskikset ja valkosipulimajoneesia. (L)
16€

HALLOUMI BURGER
friteerattua halloumia, harissajogurttia,

pikkelöityä punasipulia, jääsalaattia, tomaattia ja 
tuorekurkkua, bataattiranskiksia

ja paprikamajoneesia. (L) (kysy vegaanista vaihtoehtoa)
15€

 BIFFI#4
murea kotimainen naudan ulkofilépihvi, paahdettua 

valkosipulivoita, lankkuperunoita, parmesanmajoneesia ja 
pieni fetasalaatti. (G,L)

24€

KÖÖKISTÄ
JACK BLACK IS BACK TO BLACK JACK

kanaa, pekonia, mustaleima emmentalia, tomaattia, 
punasipulia, valkosipulimajoneesia ja rucolaa (L)

13€

TOMAATTI&MOZZARELLA
bufalamozzarellaa, kirsikkatomaattia, basilikapestoa

ja rucolaa. 
10€

ITALIAN FILLET#3
mureaa häränfilettä, mozzarellaa, 

parmesania, milanon salamia, kirsikkatomaattia, rucolaa ja 
parmesanmajoneesia. (L)

16€

LOHI#2
kylmäsavulohta, katkarapuja, 

sitruuna- mascarponea, pinaattia, punasipulia, 
siemeniä ja valkosipulia. (L)

14€

NASU
revittyä porsasta, aurajuustoa, paistettua ananasta, 

pikkelöityä chiliä, valkosipulia, 
harissajogurttia ja paistettua pekonia (L)

14€

OMAVALINTAINEN
valitse kolme mieleistäsi täytettä.

 9€

lisätäyte + 1€
vegaanijuusto + 2€

gluteeniton + 2€

  jauheliha   ranskankerma
   palvikinkku     harissajogurtti

  salami   vöner
   pepperoni   pikkelöity chili

  pekoni   jalapeno
  pulled pork    turkinpippuri
  kebab    kananmuna
  savuporo   ananas
  paahtopaisti              persikka                                                              
  häränfile (+3€)                    tomaatti
  broiler   aurinkotomaatti
  tonnikala   kalamataoliivi
  katkarapu   suolakurkku
  simpukka   paprika
  savulohi   punasipuli
  anjovis   sipuli
  aura   artisokansydän
  feta   maissi
  mozzarella   parsa
  parmesan   herkkusieni
  vuohenjuusto   rucola
  savujuusto   basilikapesto
  cheddar   valkosipuli

PIZZA


