Start and Zill
ZAPAS PLATE................12,Zillan tapaslautanen LIHA tai KASVIS
SIDES OR SNACKS...........4,-/KPL
Ranskalaiset (VE,G),
bataattiranskalaiset (VE,G), uuniperuna (L,G),
paahdetut kauden kasvikset (VE,G), taboulleh (VE)
, lisukesalaatti (VE,G)

KUKKAKAALIWINGS...............6,Kukkakaaliwingsejä salaattipedillä (VE,G)

Eat and Zill

ZILLA’S GRANDE NACHOZ (G)..............16,VALITSE PÄÄRAAKA-AINE: Pulled pork, Broileri tai Nyhtökaura
mustapapusalsa, cheddar-kastike, Pico de Gallo,
korianteri, creme fraiche ja jalapeno-viipaleet

ZILLA´S WINGS
Smoked Apple & Jim Beam-BBQ -kastike ja ranskalaiset (L)

8kpl...................................14,12kpl..................................18,SALAATTI...............................17,Yhdellä valitsemallasi täytteellä
> Savulohi
> Tuore Mozzarella
> Paahdettu Broileri
Sis. romaine-salaatti, puolikuivattu tomaatti, punajuurikvinoa, kananmuna, marinoitu punasipuli, paahdettu
talvikurpitsa, chili, mango ja Butter Milk -kastike
LISÄTÄYTTEET SALAATILLE

Lohi/Mozzarella/Broileri
Kananmuna/Kurpitsa

3,-/kpl
1,50/kpl

UUNIPERUNA.............................16,Yhdellä valitsemallasi täytteellä
> Kantarelli(L,G)
> Savulohi (L,G)
> Pulled Pork (L,G)
> Sloppy Joe -kastike nyhtökaurasta (Vegaaninen pyydettäessä)
Annos sisältää 2 perunaa, salaattia ja täytteen
LISÄTÄYTTEET PERUNALLE
3,-/ KPL

Eat and Zill
ZILLA‘S VEGE BOWL......................19,Vege-Sloppy Joella täytetty portobello-sieni, taboulleh,
pistaasipähkinää, kauden kasviksia, juures-chipsejä ja
punajuuri-vegeneesiä (VE)

FISH AND ZILL..........................25,Olutpaneroitua turskaa, Scampi-varras, kantarelli-cremeä,
lisukesalaattia, uuniperuna ja paahdettua limeä (L)

ZILLING CHICKEN........................19,Paahdettu kananpojan paistileike, kauden kasviksia,
avokadomoussea, grillattua ananasta ja tuoretta chiliä(L,G)

APPLE RIBS.............................24,Zillassa tehdyllä Smoked Apple & Jim Beam bbqkastikkeella glaseerattua porsaan baby Ribsiä, mangoa,
chiliä ja batatas pravas-perunoita (L,G)

ZILLA GOES RETRO.......................32,Cour De Fillet, naudan sisäfileen paras osa (150g).
Black & White, eli tuhti punaviinikastike ja bearnaisemajoneesi, lisukkeena batatas pravas, terttutomaattia
ja palkopapuja (L,G)

LISÄ LIHA 150g.............................12,RETRO PLATTER..............................85,JAETTAVAKSI, SYÖDÄÄN YHDESSÄ!
Cour De Fillet, naudan sisäfileen paras osa (450g).
Black & White, eli tuhti punaviinikastike ja bearnaisemajoneesi, lisukkeena batatas pravas, terttutomaattia
ja palkopapuja (L,G)

ZILLA´S BURGER.............................18,Pulled porkia, rucolaa, tomaattia, kimchiä, chili-korianteri
-majoneesia ja ranskalaisia (L)

ZILLA´S VEGE BURGER........................17,Lehtikaali-hampunsiemenpihvit, rucolaa, tomaattia, kimchiä,
punajuurivegeneesia ja ranskalaisia (VE)
L=laktoositon, VL=vähälaktoosinen, G=gluteeniton, VE=vegaani
Kysy lisää allergeeneista henkilökunnalta!

Combinazione
JAETTAVAKSI KAHDELLE TAI USEAMMALLE HENGELLE

MEAT...................................50,Baby Ribbs 1 rivi, paahdettua kananpojan leikettä,
Zilla’s Wings 6kpl, salaattia, batatas pravas ja kauden
kasviksia

LISÄNÄ COUR DE FILLET

(naudan sisäfile 150g).....12,-

VEGGIE.................................38,VEGAANINEN
Lehtikaali-hampunsiemenpihvit, taboulleh, nyhtökauraa,
kukkakaaliwings, salaattia, 2kpl uuniperunoita vege
Sloppy Joe -kastikkeella

PIZZA..................................43,Kaksi valitsemaasi pizzaa (pl selezione), salaattia,
kukkakaaliwings ja ranskalaisia

