
BURGERIT
TALON BURGERI   7.90 €
Brioche-sämpylä, talon chilimajoneesia, salaattia, kotimaista 
naudanlihapihviä 120g, cheddarjuustoa, tomaattia, suolakurkkua

KANABURGERI   8 .80 €
Brioche-sämpylä, smoky aiolia, salaattia, pariloitu kotimainen kananrinta, 
fetajuustoa, tomaattia, suolakurkkua, marinoitua punasipulia

PEKONIBURGERI   9 .00 €
Brioche-sämpylä, kotimainen naudanlihapihvi 120g, leppäsavujuustoa, 
pekonia, chilimajoneesia, salaattia, tomaattia, suolakurkkua, marinoitua 
punasipulia ja BBQ-kastiketta

KASVISBURGERI   9 .00 €
Brioche-sämpylä, smoky aiolia, salaattia, mustapapu-merileväkasvispihvi, 
cheddarjuustoa, tomaattia, suolakurkkua, paholaisenkastike

LE IVÄT
JASKANLEIPÄ  7.90 €
Pariloitu kotimainen porsaanleike, laivurinvuokaleipä, salaattia, 
punasipulia, talon chilimajoneesia, paistettu kananmuna häränsilmällä

MARJANLEIPÄ  8 .90 €
Pariloitua kylmäsavulohta, laivurinvuokaleipä, salaattia, punasipulia, 
talon chilimajoneesia, paistettu kananmuna häränsilmällä

KANALEIPÄ   8 .90 €
Pariloitua kotimaista kananrintaa, pekonia, laivurinvuokaleipä, 
punasipulia, romainesalaattia, cheddarjuustoa, caesarkastiketta ja 
kananmuna häränsilmällä

L ISUKKEET
MAALAISRANSKALAISET  2 .50 €

BATAATTIRANSKALAISET  3 .50 €

VIHERSALAATTI   2 .50 €

EXTRA PIHVI  + 2 .00 €

SAL AAT IT
KANASALAATTI   1 1 .00 €
Raikasta vihersalaattia, kurkkua, cherry-tomaatteja, kauden 
hedelmiä, pikkelöityjä kasviksia, paahdettuja pinjansiemeniä, talon 
salaatinkastiketta ja pariloitua leipää

VUOHENJUUSTOSALAATTI   1 1 .50 €
Raikasta vihersalaattia, kurkkua, cherry tomaatteja, kauden hedelmiä, 
pikkelöityjä kasviksia, paahdettuja pinjansiemeniä, balsamicokastiketta 
ja pariloitua leipää

LÄMMINSAVULOHISALAATTI   12 .50 €
Raikasta vihersalaattia, kurkkua, cherry-tomaatteja, kauden hedelmiä, 
pikkelöityjä kasviksia, keitetty kananmuna, paahdettuja pinjansiemeniä, 
sitruuna-vinaigrette ja pariloitua leipää

KANA-CAESARSALAATTI   1 1 .00 €
Romainesalaattia, talon caesarkastiketta, parmesaania, talon omat 
grutongit, kirsikkatomaatteja

PEKONI-CAESARSALAATTI   1 1 .00 €
Romainesalaattia, talon caesarkastiketta, parmesaania, talon omat 
grutongit, kirsikkatomaatteja

F INGER  FOODS
KANAKORI  9 .90 €
Maissipaneroituja broilerinsisäfileitä (4 kpl), maalaisranskalaisia, kurkku- 
ja porkkanatikkuja ja valinnainen dippi

WINGSIT
Siipiweikot medium kastiketta, kurkku- ja porkkanatikkuja ja valinnainen 
dippi

8 KPL 7.00 €

12 KPL 9 .50 €

16 KPL 12 .50 €
 
DIPPIVAIHTOEHDOT: 
SMOKY AIOLI  |  TALON CHILIMAJONEESI  |  BBQ-KASTIKE

P IZZAT
MARGHERITA 9 .50 €
Mozzarellajuustoa, tomaattikastiketta

PEPPERONI 10 .50 €
Pepperonimakkaraa, mozzarellajuustoa, tomaattikastiketta

KANA-AURA 11 .50 €
Kanaa, Aurajuustoa, mozzarellajuustoa, tomaattikastiketta

PROSCIUTTO 12 .00 €
Ilmakuivattua kinkkua, cherry-tomaattia, mozzarellajuustoa, rucolaa

Käytämme annoksissa kotimaista kanaa 
ja naudanlihaa. Annoksia voi tilata myös 

gluteenittomina versioina.

À la Carte

  VÄHÄLAKTOOSITON     LAKTOOSITON

  MAIDOTON


