
 EVÄSTÄ, SPORTTIA JA TSEMPPISTÄ

SNACKS/SMALL BITE

BURGERS&SANDWICH PIZZA

SALAD

21,00 €

21,00 €

19,50 €

15,90 €

14,90 €

16,00 €

15,80 €

16,50 €

16,90 €

15,90 €

17,90 €

9,90 €

19,50 €

4,50 €

5,50 €

4,00 €

BBQ & CHEESEBURGER L
Kotimaista rotukarjan naudanjauhelihaa 160g, 
briossisämpylä, cheddarjuustoa, maustekurk-
kua, tuoretomaattia, pikkelöityä punasipulia, 
jäävuorisalaattia, bbq-kastiketta ja aiolia sekä 
tikkuperunoita

GRILLED CHICKEN CLUB SANDWICH L
Grillattua kananrintaa, rapeaa pekonia, 
avocadoa, mausteista paprikatahnaa, jäävuo-
risalaattia, tuoretomaattia, majoneesia sekä 
tikkuperunoita

VEGAN CHEESEBURGER L, M, V
Beyond meat-pihvi, vegaanista majoneesia, 
pikkelöityä punasipulia, jäävuorisalaattia, 
tuoretomaattia, maustekurkkua, vegaanista 
juustoa, paholaisen hilloa ja bataattirans-
kalaisia

CHICKEN BASKET L, G
Maissipaneroituja broilerinpaloja, country style 
ranskalaisia, jäävuorisalaattia, pikkelöityä 
punasipulia, blue cheese ja sweet-chili-
kastiketta

AMERICANA L 
Kotimaista palvikinkkua, aurajuustoa ja 
ananasta

VEGE L, V 
Vegaaniraastetta, grillattua artisokkaa, 
tuoretta portobellosientä, aurinkokuivattuja 
tomaatteja ja rucolaa

CHORIZO  VL 
Chorizomakkaraa, fetajuustoa, punasipulia 
ja jalapenoviipaleita

POLLO & BACON L 
Paistettua broileria ja pekonia, aurajuustoa 
ja ananasta

SALMON L 
Creme fraichea, kylmäsavulohta, käsin 
kuorittuja katkarapuja, tilliä sekä kaprista

CHEESE & TOMATO VL 
Fetajuustoa, vuohenjuustoa, aurinkokuivattuja 
tomaatteja ja rucolaa

PERFECTO 
Valintasi mukainen kolmen täytteen pizza

LASTEN PIZZA 
Valintasi mukainen kahden täytteen pizza

Salaatin pohjana amerikansalaattia, rucolaa, 
avocadoa, kurkkua, kirsikkatomaattia ja 
pikkelöityä punasipulia.

Valitse seuraavista päätuote:

Fetajuustoa VL, G
Käsin kuorittuja katkarapuja M, G
Paistettua broileria M, G
Kylmäsavulohta M, G

L – laktoositon 
G – gluteeniton 
M – maidoton 
V – vegaani 
VL - vähälaktoosinen

Täytteet 2,00 €/kpl

Kotimaista palvikinkkua, aurajuustoa, ananasta, 
vegaaniraaste, grillattu artisokka, tuoretta portobelloa, 
jalapenoviipaletta, punasipulia, aurinkokuivattuja 
tomaatteja, rucola, chorizomakkara, fetajuusto, paistettu 
broileri, pekoni, aurajuusto, creme fraiche, kylmäsavulohi, 
käsin kuorittuja katkarapuja, kapris, tilli, vuohenjuusto.

Valkosipuli-yrttiöljy 1,00 € 
Vegaaninen juustonkaltainen raaste 2,00 € 
Gluteeniton pizzapohja 2,00 €

Pizzapohjamme sopii kasvisruokavaliolle ja halutessa  
mozzarellajuustoraasteen voi vaihtaa vegaanipizzaraas-
teseen.

Leivomme pizzapohjat samassa tilassa, missä käsitellään 
myös normaaleja vehnäjauhoja ja siitä syystä on hyvin pieni 
mahdollisuus, että jauhopölyä pääsee myös gluteenit-
tomiin pohjiin. Tietenkin pyrimme välttämään ristikon-
taminaatiota mahdollisimman hyvin. Gluteenittomat 
pizzapohjamme paistetaan puhtaan leivinpaperin päällä 
pizzauunissa, mikä pitää pohjan erillään muista jauhoista. 
Täytteinä käytämme samoja raaka-aineita, kuin muissakin 
pizzoissamme.

COUNTRY STYLE FRIES L, M, G
Ranskalaisia perunoita ja talon ketsuppia

RAPEITA BATAATTIRANSKALAISIA L, M, V
Talon ketsuppia

GARLIC & CHEESE BREAD L
Ciabatta-leivällä aiolia ja parmesanjuustoa

EXTRA DIPIT
2,00 € / 3 dippiä 5 €

Aurajuusto, valkosipuli-yrttiöljy, paholaisen 
hillo, aioli, vegaaninen majoneesi, sweet-
chilikastike, creme fraiche, majoneesi, 
chilimajoneesi, bbq-kastike


