HOT WINGS M,G
Tulisia kanansiipiä ja kasvistikkuja. Tarjoillaan
valkosipulimajoneesin ja auradipin kera.
12 kpl 10,00€ 18 kpl 14,50€
Lisäksi:
Ranskalaiset 4€
Extra dippi 1,50€

SALAATIT
Salaatit ovat saatavissa joko alku- tai
pääruokakokoisena. Kaikki salaatit sisältävät
kurkkua, tomaattia ja paahdettuja
cashewpähkinöitä yrtti-salaattipedillä.

(Valkosipulimajoneesi, harissamajoneesi,
chilimajoneesi, yrttimajoneesi tai auradippi)

BURGERIT
LOHISALAATTI L,G
8,50€/13,90€
Miedosti savustettua lohta, chilimarinoitua
ravunpyrstöä, kapriksia, marinoitua
punasipulia sekä sitruunavinaigrettea.

VUOHENJUUSTOSALAATTI VL,G
8,50€/13,90€
Paistettua vuohenjuustoa, mansikoita sekä
balsamico-kastiketta

Itse leivotuista sämpylöistä valmistetut
burgerit sisältävät kaikki tomaattia,
marinoitua punasipulia ja jääsalaattia.
Tarjoillaan ranskalaisten ja aiolin kera.

JUUSTOBURGER 14,00€
Talon jauhelihapihvi 150g, cheddarjuustoa,
limettiketsuppia sekä harissamajoneesia.

CRUISERS BURGER 16,90€
Talon jauhelihapihvi 150g, cheddarjuustoa,
pekonia sekä bearnaisemajoneesia.

VALDEMARIN KLASSIKOT
METSÄSTÄJÄNLEIPÄ L 14,50€
Paneroitua porsaanleikettä sekä kermaista
metsäsienimuhennosta paahdetulla
vuokaleivällä, sekä raikkaalla salaatilla

LEHTIPIHVI L,G 15,00€
Ohueksi nuijittua porsaan ulkofileetä, talon
maustevoita, kauden kasviksia sekä
ranskalaisia.

SINIHOMEBURGER 15,50€
Talon jauhelihapihvi 150g, sinihomejuustoa,
paahdettua punajuurta sekä yrttimajoneesia.

LOHIBURGER 15,50€
Paistettua lohifileetä, rucolaa sekä
yrttimajoneesia.

CHILIBURGER 15,50€
Talon jauhelihapihvi 150g, cheddarjuustoa,
paahdettua chorizoa, jalopenoketsuppia sekä
chilimajoneesia.

VEGEBURGER 16,90€

VEGE PIZZA 13,00€

Beyond Meat burgerpihvi, cheddarjuustoa,
grillattua ananasta, harissamajoneesia sekä
bbq-ketsuppia. Saa myös täysin vegaanisena

Aurinkokuivattu tomaatti, vuohenjuusto,
rucola ja balsamico.

Bataattiranskalaisilla +1,5€

FANTASIA, 4 TÄYTETTÄ 13,50€
FANTASIA, 2 TÄYTETTÄ 11,50€

Gluteeniton burgersämpylä +1€
Beyond meat kasvispihvillä +2€

PIZZAT
VALDEMARI 13,50€
Savuporo, herkkusieni, paprika, aurajuusto ja
ananas

KOHMELO SPECIAL (TULINEN)
13,50€
Mexicana-kastike, kinkku, salami, sipuli,
aurajuusto ja ananas.

QUATRO STAGIONI 12,50€
Kinkku, herkkusieni, katkarapu ja ananas

OPERA SPECIAL 12,00€
Kinkku, tonnikala ja salami

PARMA 13,50€
Mozzarella, tomaatti, vuohenjuusto ja
lämpimän pizzan päälle rucolaa,
ilmakuivattua kinkkua ja balsamicoa.

TUKKIJÄTKÄ (TULINEN) 13,50€
Savuporo, kinkku, pekoni, kananmuna,
mexicana-kastike ja valkosipulimajoneesi.

LISÄTÄYTTEET 1,30€/KPL
Ananas, Aurinkokuivattu tomaatti,
herkkusieni, jalopeno, juusto, katkarapu,
kinkku, mexicana-kastike, kananmuna,
paprika, punasipuli, pekoni, rucola, salami,
savuporo, aurajuusto, mozzarella,
vuohenjuusto, tomaatti, tonnikala,
valkosipuli, balsamico, ilmakuivattu kinkku.

LAPSILLE
KANAVARTAAT JA
RANSKALAISET M,G 7,50€
JUUSTOBURGER JA
RANSKALAISET 8,90€
Talon jauhelihapihvi 80g, cheddarjuustoa,
salaattia, tomaattia, majoneesia sekä
ketsuppia.

MAKEAN NÄLKÄÄN
SUKLAA FONDANT 7,80€
sekä vaniljajäätelöä

JÄÄTELÖANNOS
1 PALLO 3,50€ 2 PALLOA 6,50€
1-2 jäätelöpalloa valinnan mukaan (vanilja,
suklaa, mansikka, vadelmasorbetti tai
kookosjäätelö) Kermavaahtoa, sekä
kastiketta (marjamelba, suklaa-, lakritsi- tai
kinuskikastike)

