
LEIPÄDÖNER 10,90 / 13,90

11,90 / 14,90

12,90 / 15,90

13,50 / 16,50

RIISI DÖNER

RANU DÖNER

ISKENDER DÖNER

nauta- / kana- / tulinen seitanleipä
Diffin berlin-leipää, ruskistettua voita, vahvaa
tomaattikastiketta sekä valkosipuli-jogurttikastiketta

nauta / kana / seitan riisillä
ruskistettua voita, pitkää basmatiriisiä, vahvaa
tomaattikastiketta sekä valkosipuli-jogurttikastiketta

nauta / kana / seitan ranskalaisilla
maustettuja ranskalaisia perunoita, mietoa
tomaattikastiketta, valkosipuli- ja chipotlemajoneesia

nauta / kana / seitan iskender
Diffin berlin-leipää kuutioituna, ruskistettua
voita, valkosipuli-jogurttikastiketta sekä vahvaa
tomaattikastiketta

Kaikki annokset sisältävät tomaatti-kurkku-yrttisalaattia,
tzatzikia, pikkelöityä punakaalia, maustettua sipulia, fetaa,
yrttejä ja chiliä.

100 % nauta, 150 g

100 % kana, 180 g

seitan- ja vihannesmix, 180 g

norm.

norm.

norm.

norm.

iso

iso

iso

iso

menu



HUMMUS & DÖNER 14,90 / 17,90

12,00 / 15,00

10,90 / 13,90

6,0

RULLADÖNER

SALAATTIDÖNER

LASTEN DÖNER

nauta / kana / seitan lautanen
hummusta, seesaminsiemeniä, mietoa tomaatti-
kastiketta sekä seesami- ja zhug-yrttikastiketta

nauta- / kana- / seitanrulla
lavash-leipää, roomalaista salaattia, mietoa
tomaattikastiketta ja chipotlemajoneesia

nauta- / kana- / seitansalaatti
salaattimixiä, zhug-yrttikastiketta, limemajoneesia
sekä mango-minttukastiketta

nauta / kana / seitan
ranskalaisilla tai riisillä

norm.

norm.

norm.

norm.

iso

iso

iso

menu

100 % nauta, 150 g

100 % kana, 180 g

seitan- ja vihannesmix, 180 g

Kaikki annokset sisältävät tomaatti-kurkku-yrttisalaattia,
tzatzikia, pikkelöityä punakaalia, maustettua sipulia, fetaa,
yrttejä ja chiliä.



HUMMUS

DIF BERLIN-LEIPÄ

TZATZIKI

RANSKALAISET

GREEK STYLE RANSKALAISET

LOADED RANSKALAISET

CHILIRANSKALAISET

HALLOUMITIKUT

6,00

2,00

2,00

3,50

4,00

7,00

6,00

6,00

oliiviöljyä ja paahdettuja seesaminsiemeniä (G, V)

karamellisoitua voita ja paahdettuja
seesaminsiemeniä (G, L)

maustettuja ranskalaisia perunoita (G, L)

oliiviöljyä, persiljaa ja minttua (G, L)

fetaa, kevätsipulia ja jogurttikastiketta (G, L)

cheddarkastiketta, maustettua sipulia, kevätsipulia
ja pul biber -chiliä (G)

chilikastiketta, pähkinämurua, vihreää chiliä, pul
biber chilihiutaletta sekä kevätsipulia (G, V, sis.
pähkinää)

zhug-yrttikastiketta (G)

lisukkeet

100 % nauta, 150 g

100 % kana, 180 g

seitan- ja vihannesmix, 180 g



DIFFIN OMAT (HOMEMADE) KASTIKKEET: 1,00
mieto tomaattikastike (G, V)

vahva tomaattikastike (G, V)

tulinen chipotlekastike (G, V)

chipotlemajoneesi (G, M)

limemajoneesi (G, M)

valkosipulimajoneesi (G, L, V)

mango-minttukastike (G, V)

seesamikastike (G, L)

valkosipuli-jogurttikastike (G, L)

zhug-yrttikastike (G, V)

kastikkeet

extrat
LIHA
HALLOUMI
FETA
SALAATTI
LEIPÄ
RIISI

3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,50

(G, M)

(G)

(G, V)

(G)

(V)

(G, V)

AYRAN FIZZY YOGURT
VIRVOITUSJUOMAT
GINGER BEER
PINEAPPLE BEER

MINT AND GINGER
2,50
2,50
3,50
4,00

2,00

juomat


