
MENU
TILAA BAARITISKILTÄ TAI EASYORDERIN KAUTTA!

SNACKS & MORE
Halloumi Fries (G) 6,90
Mausteisia rapeita halloumitikkuja ja crème fraîche

French Fries (V,G) 5,00
Ranskalaisia perunoita ja dippi

Loaded Fries (L) 7,50
Rapeita ranskalaisia, cheddarkastiketta, jalopenoja 
& kuivattua sipulia

Traditional Quesadilla (L) 8,50 
Tortillaletun välissä juustoa, papuja ja pico de galloa

House Quesadilla (L) 9,50 
Tortillaletun välissä kanaa, juustoa, papuja, ja pico 
de galloa

Vegan Quesadilla (V) 9,50 
Tortillaletun välissä papuja, vuustoa ja pico de galloa

BBQ Ribs (M,G) 8,50 
150g ribsejä talon smokey BBQ-kastikkeella

House Ribs (M,G) 22,90
300g ribsejä talon smokey BBQ-kastikkeella ja 
chilisuolalla maustetut ranskalaiset, majoneesia ja 
Myrttisen suolakurkkuja

Nacho Supreme (L,G) 11,90 
Cheddarkastikkeella, paistetuilla pavuilla, talon 
salsalla, guacamolella ja jalapenoilla kuorrutetut 
maissilastut
Proteiini Nachoihin + 4,50
Fajita kana (M,G), tacomaustettu jauheliha (M,G) tai 
fajita soijasuikaleet (M,G)

WINGS
Valitse wingsseille talon mild, talon 
medium tai talon hot sauce kastike. 
Wingssit tarjoillaan aurajuustodipin, 
rapeiden porkkanoiden ja kurkkutikkujen 
kera (L,G)

6 Wings 6,90
12 Wings 11,90
18 Wings 16,90
Wings Bucket 30 Wings 26,90

DA BOMB 
HAASTEANNOS
10
8 kanansiipeä erityisen tulisella DaBomb-
chilikastikkeella valeltuna! Vain chilin 
ystäville omalla vastuulla, jos suoritat 
haasteen onnistuneesti saat kuvasi 
Draftin Instagramin Wall of Fameen!

DIPS 1,50
Majoneesi (M,G)
Vegaaninen aioli (V,G)
Talon ranch (L,G)
Guacamole (V,G)
Crème fraîche (L,G)
Cheddarkastike (L,G)
BBQ-kastike (M,G) 
Aurajuustodippi (L,G) 



SALADS
Caesar Salad 11,90 

Romainesalaattia, talon caesarkastike 
(L,G.sis kala), krutonkeja ja parmesania

Proteiini Caesar-salaattiin
pekoni +3€ / kana +5€ 

House Texmex Salad 16,90 
Raikasta vihersalaattia, paistettuja 

papuja, crème fraîche, guacamolea ja 
maissilastuja

Valitse Texmex-salaattiin
Fajita kana (M,G), tacomaustettu 

jauheliha (M,G) tai fajita soijasuikaleet 
(V,G) 

House Halloumi Salad (L,G) 16,90 
Raikasta vihersalaattia, minitomaatteja, 
paahdettua paprikaa, rapeaa halloumia 

ja talon sitrus dressing

BURGERS
Kaikki annokset sisältävät rapeat chilisuolalla

maustetut ranskalaiset. Burgerit saatavilla myös 
gluteenittomana. Rapea maalaiskananpojan 

paneroitu kana on gluteeniton. 

House Burger (L) 17,90
100% suomalainen naudanjauhelihapihvi, 

rapeaa pekonia, cheddarjuustoa, BBQ-
kastiketta, majoneesia, Myrttisen 

suolakurkkuja, tomaattia ja salaattia

Chicken With The Twist (L) 15,90 
Rapeaa maalaiskananpojan maissipaneroitua 

kanaa, talon ranch-kastiketta, tomaattia, 
salaattia ja Myrttisen suolakurkkuja

Vegan Lovers (V) 18,90 
Vegaanisen briossisämpylän välissä Beyond-

pihvi, “cheddar”-vuustoa, vegaaninen aioli, 
tomaattia, salaattia ja Myrttisen suolakurkkuja

Burger Special +2
Valitsemasi burgeri cheddarjuusto 

kastikkeeseen upotettuna. Niin överi, että 
kannattaa kokeilla! 

TO SHARE
Suositellaan jaettavaksi 2-4 henkilön kesken.

Sharing is Caring 21,90 
12kpl wingsejä valitsemallasi kastikkeella, aurajuustodippi, porkkanaa ja kurkkua/ Mausteiset 

rapeat Halloumi friesit ja crème fraîche / Loaded fries; ranskalaisia, cheddarkastiketta, jalopenoja ja 
kuivattua sipulia

More is More 39,90 
Nacho supreme: Cheddarkastikkeella, paistetuilla pavuilla, talon salsalla, guacamolella ja jalapenoilla 
kuorrutetut maissilastut / 150 g ribsejä smokey BBQ-kastikkeella / Juusto quesadillat / Wingsejä 12 

kpl valitsemallasi kastikkeella. Lisäksi aurajuustodippi ja rapeita porkkana- ja kurkkutikkuja  

Burger or Pizza, Why not both? 49,90
Margarita pizza ja 3kpl House Burgereita cheddarkastikkeeseen dipattuna. Tarjoillaan chilisuolalla 

maustettujen ranskalaisten kera  



ICE CREAM
Suklaakermajäätelöä, vaniljakermajäätelöä, 
mansikkakermajäätelöä tai mango-passion 
sorbettia ja lisäksi kermavaahtoa.

Valitse Kastike: Suklaa, kinuski tai mansikka
1 pallo 4,50
2 palloa 6,50 

Ice Cream Trio 8,50
Suklaakermajäätelöä, vaniljakermajäätelöä, 
mansikkakermajäätelöä, kermavaahtoa ja 
valitsemasi kastike

FREAK MILK-
SHAKES 8,90
Nutella Freak Shake 
Suklaakermajäätelöä, nutellaa, 
suklaakastiketta, suklaakeksejä, kermavaahtoa 
ja hasselpähkinärouhetta 

Caramel Freak Shake
Vaniljakermajäätelöä, kinuskikastiketta, 
kermavaahtoa, minidonitsi ja nonparelleja 

Strawberry Freak Shake 
Mansikkakermajäätelöä, mansikkakastiketta, 
kermavaahtoa, vaahtokarkkeja ja tuoreita 
mansikoita 

Mango-passion Freak Shake 
Mango-passion sorbettia, mangosiirappia, 
tuoretta minttua, karkkeja ja vaahtokarkkeja 

PIZZA
Napolilaisessa uunissa valmistettuja 
käsintehtyjä pizzoja. Pizzat saatavana 
gluteenittomalla pizzapohjalla +1,50€.

Salami 16,90
Tomaattikastiketta, fior di latte -mozzarellaa ja 
napolilaista salamia    

Margharita 13,90
Marinarakastiketta, fior di latte -mozzarellaa ja 
basilikaa

Favorito 16,90 
Tomaattikastiketta, fior di latte -mozzarellaa, 
palvikinkkua, tuoretta ananasta ja aurajuustoa

Vegan texmex 17,90 
Pohjalle guacamolea, vuustoa, paistettuja 
papuja ja paprikaa, päälle pico de galloa

KIDS
Juustohampurilainen & Ranskalaisia 10
Burgersämpylä, naudanjauhelihapihvi, 
cheddarjuusto ja ketsuppi

Lasten Pizza Margherita 10
Tomaattikastike, mozzarellaa ja basilikaa

Lasten Pizza Kinkku-ananas 10
Tomaattikastike, juustoa, kinkkua ja ananasta


