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FAT 'L' VEGE PLATTER 30 / hlö (L)
Pihvi pellavasta ja kikherneistä, herkkutatti-
ricotta lasagnea, grillattua munakoisoa, 
piparjuurikastiketta, chimichurria, hummusta,  
Fat 'L’ ranskalaisia, pikkelöityjä kasviksia &  
juureen leivottua leipää (Saatavilla myös 
vegaanisena.)

SURF ’N’ TURF PLATTER 36 / hlö (L)
Softshell rapuja hot ‘n’ sour, grillattuja scampin 
pyrstöjä, grillattua maissikanaa, briskettiä, 
bourbonpekonia, gratinoitu mac 'n’ cheese, 
mustaa aiolia, Fat 'L' chilikastiketta, BBQ-
kastiketta, béarnaisekastiketta, Fat 'L' ranskalaisia, 
pikkelöityjä kasviksia & juureen leivottua leipää

FAT 'L' MEAT PLATTER 34 / hlö (L)
Grillattua kanaa, karamellipossua, briskettiä, 
Jim Beam -bourbon pekonia, gratinoitu mac 
'n’ cheese, mustaa aiolia, Fat ‘L’ chilikastiketta, 
béarnaisekastiketta, BBQ kastiketta, Fat ‘L’ 
ranskalaisia, pikkelöityjä kasviksia & juureen 
leivottua leipää

FAT 'L' SEAFOOD PLATTER 34 / hlö (L)
Softshell rapuja hot ‘n’ sour, grillattuja scampin 
pyrstöjä, gratinoitu osteri, turskaa BBQ, 
mustaa aiolia, Fat ‘L’ chilikastiketta, 
chimichurria, bèarnaisekastiketta,hummeri- 
perunaa, tuoreita katkarapuja, pikkelöityjä 
kasviksia & juureen leivottua leipää

ENTRECÔTE 32 (L, G)   
Puuhiilillä grillattu 280g Black Angus entrecôte, 
parmesanperunaa, suolakuoressa kypsennettyjä 
talvijuureksia & béarnaisekastiketta

TURSKAA BBQ 26 (L, G)
BBQ glaseerattua turskaa, hummeriperunaa & 
mäti-hollandaisekastiketta

CHARCOAL CHICKEN 24 (L, G)
Hiillostettua maissikanaa, kookosrisottoa, 
chiliä, korianteria & sitruunaruoholientä     
 
PUU-UUNI LASAGNE 22
Tuorepastaa, ricotta-juustoa, herkkutattia, 
béchamelkastiketta, pinaattisalaattia & 
paahdettuja pinjansiemeniä 

LOBSTER ROLL 19 (L) 
Seesamisämpylän välissä hummerinlihaa, 
avocadoa, Fat ‘L’ chilikastiketta, lehtisalaattia, 
kaalia, pekonia, Fat ‘L’ ranskalaisia & aiolia

FAT 'L' CHEESE STEAK 19,50 (L)
Paahdetun seesamisämpylän välissä  
Black Angus -härän briskettiä, Jim Beam 
-bourbon pekonia, hopeasipulia, provolone- ja 
cheddarjuustoa, tuoretta jalapeñoa, paprikaa, 
Fat ‘L’ ranskalaisia & bourbonmajoneesia

VEGGIE FAT 'L' CHEESE “STEAK” 18,50 (L)  
Paahdetun seesamisämpylän välissä pihvi 
pellavasta ja kikherneistä, provolone 
ja cheddarjuustoa, tuoretta jalapeñoa, 
paprikaa, hopeasipulia, Fat ‘L’ chilikastiketta, 
kurkkumajoneesia, Fat 'L' ranskalaisia & aiolia 

PROSCIUTTO BIANCO 18,50
Bufala-mozzarellaa, provolone-, 
ricotta- & pecorinojuustoa,  
prosciutto di Parma -kinkkua

SALAME 18 (L)
Tomaattikastiketta, mozzarella-
juustoa, salamia, basilikaa

MARGHERITA 14,50 (VL)
Tomaattikastiketta, Bufala-
mozzarellaa, basilikaa

BIANCA 17,50
Bufala-mozzarellaa, provolone-, 
ricotta- & pecorinojuustoa, 
prosciutto di Parma -kinkkua 
 
FUNGHI 18
Bufala-mozzarellaa, provolone-, 
ricotta- & pecorino-juustoa, 
portobellosientä

PROSCIUTTO 18 (L) 
Tomaattikastiketta, mozzarella-
juustoa, prosciutto di Parma 
-kinkkua

Lisätäytteet +4  
Friteerattuja 
muurahaisia tai 
friteerattuja sirkkoja

Gluteeniton pizza +2  
Emme pysty takaamaan 100% 
gluteenitonta, paistamme kaikki 
pizzat samassa uunissa.

CRACK PIE 10 (L)
Suolaisen makea kaurapiiras, 
maapähkinäjäätelöä & 
vaniljavaahtoa

VEGAN CHOCO 10 (V, G)
Tummasuklaamoussea, 
pekaanipähkinä crumblea, 
banaania & kaurakinuskia 

LIEKEHTIVÄ ALASKA 12 (L)
Vaniljajäätelöä, Oreo-crumblea, 
marenkia, vadelmaa & 
kinuskikastiketta

CREAMY ICE CREAM 8 (G, L)
Otaniemessä valmistettua jäätelöä

KESKELLE

PIZZAT PUU-UUNISTA

FRITEERATTUJA SIRKKOJA 5 (M, G)

OSTERIT 12 (L)
Kolme kappaletta puu-uunissa gratinoitua 
osteria, marinoitua punasipulia,  
Fat ‘L’ chilikastiketta & sitruunaa 

CHARCUTERIE 14 / HLÖ (VL)
Prosciutto-kinkkua, salamia, pecorino-juustoa, 
Bufala-mozzarellaa, oliiveja & juureen leivottua 
leipää

JAMBALAYA 12 (G, L)
Creoli-riisiä, nduja-makkaraa, maissikanaa & 
grillattuja scampeja 
 
GRANKULLA ”BURGER” 14 (L)
Pikku blinejä, muikunmätiä, smetanaa, tuoreita 
katkarapuja skagen, punasipulia & tilliä

ALKUUN

STICKY PORK 11 (L)
Karamellisoitua porsaan grillikylkeä, rapeaa 
sydänsalaattia, kuivattua sipulia, mustaa aiolia & 
chiliä 
 
SPICY SALMON 11 (G, L) 
Maustepaahdettua lohta, rapeaa sydänsalaattia, 
kurkkuaiolia, chiliä & korianteria

CAJUN HOPPERS 10 (G, L) 
Friteerattuja kotisirkkoja hot ‘n’ sour, rapeaa 
sydänsalaattia, pähkinää & chiliä 
 
TASTY VEGE 10 (G)
Avocadoa, ricottaa, rapeaa sydänsalaattia, 
pähkinää, chiliä & korianteria

JÄLKEEN

Lisätietoa allergeeneista ja erityisruokavalioista 
saatavilla henkilökunnalta

SALAATIT

WAVE SALAD 17 (G, L) 
Sokerisuolattua lohta, tuoreita katkarapuja, 
luomukananmunaa, sydänsalaattia, kuivattua 
tomaattia, punasipulia, paahdettua perunaa & 
piparjuurikastiketta

VEGE SALAD 17 (G)
Avocadoa, ricottaa, marinoitua kurkkua, 
punasipulia, suolakuoressa paahdettuja 
juureksia, sydänsalaattia, luomukananmunaa, 
pekaanipähkinää & yrttioliiviöljyä 

Better than a burger


