
SNACKS 
  
FUNKY KITCHEN NACHOS    12,80 €   G 
Iso kasa Amerikan maissilastuja, sulatettua 
cheddarjuustoa, papuja, avokadosalsaa, 
hot salsaa ja vieläkin hotimpaa jalapeñoa. 
  
WINGSEJÄ WINGSEJÄ!   
10KPL 11,90 € / 20KPL 19,70 €  L,G 
Aivan sikamehukkaita wingsejä meidän 
omassa tulisessa kastikkeessa, lisukkeena 
porkkanatikkuja sekä aurajuustodippiä. 
  
FRIED FRIES AND  
HOLY MOSES                        6,90 € M,G 
Funkyn älyttömän tuhteja ranskalaisia ja 
valkosipulimajoneesia, ja tietty ketsuppia. 
  

DENVER NUGGETS      6.90 € M 
Funkyn pankojauhoilla kuorrutetut ja 
rapsakoiksi paistetut kanan 
rintafilesuikaleet. Lisukkeeksi laitetaan 
chilimajoneesia. 
  
JALAPEÑO POPPERS  6,90 €  
4 kappaletta cheddartäytettyjä jalapeño 
popperseja ja tietysti hyvää sweet chili- 
kastiketta. 
  
MOZZARELLA STICKS 6,90€  
6 kappaletta mozzarellatikkuja ja itse 
tehtyä valkosipulimajoneesia. 
   
Lisädipit 1,50 € / kpl:  
Valkosipulimajo, chilimajo, 
aurajuustodippi, habanerokastike, 
vegaanimajo ja majoneesi

JUNIOREILLE 
  
PURGERI   12,90 € VL 
100g 100% naudanlihapihvi, salaatti, 
ketsuppi, cheddarjuusto ja ranskalaiset. 
  
TIPITII    10,90 € VL 
Pankojauhoilla kuorrutetut kanan rintafile 
suikaleet,porkkanatikkuja, ranskalaisia ja 
majoa. 
  
FISU    11,90 € M,G 
Grillattua lohta, ranskalaisia, rapeita 
porkkanatikkuja ja herkullista majoa. 
  
LASTEN KANA  10,90 € M,G 
Paistettua kananrintaa, ranskalaisia, 
rapeita porkkanatikkuja ja pehmeää yrtti- 
hollandaisekastiketta. 

SALAATIT 
LOHI-AVOKADOSALAATTI    18,90 €   L,G 
Kesän salaattia ja kasviksia, pariloitua lohta, 
ja avokadosalsaa. 

KANA-AURAJUUSTOSALAATTI  18,40 € L,G 
Kesän salaattia ja kasviksia, grillattua kanaa, 
aurajuustoa, paahdettua saksanpähkinää ja 
mansikkaa. 

VEGAN SALAD                     17,00€ M,G 
Kesän salaattia ja kasviksia, nachoja, 
kidneypapumuhennosta, paahdettuja 
saksanpähkinöitä ja avokadosalsaa. 

 

Lisätietoja ruoka-aineista ja  
allergeeneistä  

saa henkilökunnalta

M=MAIDOTON 
G=GLUTEENITON 
VL=VÄHÄLAKTOOSINEN 
L=LAKTOOSITON



BURGERS  
  
LEGENDARY FUNKY BURGER 18,90 €  VL 
Käsintehty FK:n omalla reseptillä 
rakennettu pihvi, rapeaa pekonia, ylikypsää 
cheddar-juustoa, rapeaa jääsalaattia, 
karamellisoitua sipulia, hyvä sämpylä ja 
kaiken päälle meidän oma chilimajoneesi. 
Muuta ei tarvita, paitsi viereen nakataan 
vielä satsi ranskalaisia. 
  
FUNKY KITCHEN DOUBLE  BURGER,  
ISOON NÄLKÄÄN!  23,90 €  VL 
Tee Funky Kitchen Burgerista entistä isompi 
ja tuplaa pihvi, pekoni ja juusto; muuten 
sama kuin aito Funky Kitchen Burger. 
  

BLUE CHEESE BURGER 19,40 €  VL 
Käsintehty Funky Kitchenin omalla 
reseptillä rakennettu pihvi, rapeaa pekonia, 
jääsalaattia, ylikypsää cheddaria, 
karamellisoitua sipulia, sämpylä ja kaiken 
päälle meidän omaa sinihomejuustodippiä. 
Viereen nakataan vielä satsi ranskalaisia. 
  
WEGAN BURGER    18,60 € M,G 
Vegaanisen&gluteenittoman sämpylän väliin 
laitetaan mehukas falafelpihvi, rapeaa 
jääsalaattia, vegaanimajoneesia, 
avocadosalsa, karamellisoitua sipulia ja 
viereen tietty ranskalaisia ja ketsuppia. 
  
CHICKEN BURGER                18,60 € VL 
Sämpylän väliin chilimajoneesia, sweet chili 
marinoitua kananrintaa, fetajuustoa, 
karamellisoitua sipulia ja rapeaa 
jääsalaattia. Viereen luonnollisesti 
ranskalaisia ja ketsuppia.

TEAM MEXICO BURGER  19,50 €  VL 
Caramba vieköön, FK goes Mexico! Sämpylän 
välissä rapeaa jääsalaattia, karamellisoitua  
sipulia, ylikypsää cheddaria, jalapeñoja, 
chilimajoneesia sekä myös aina maistuva 
Funky Kitchenin itsetehty pihvi ja pekonia. 
Burgerin viereen itse tehtyä 
habanerokastiketta, avokadosalsa ja kasa 
ranskalaisia. 
  
Gluteeniton&vegaani sämpylä +0,70€ 

Lisädipit 1,50 € / kpl:  
Valkosipulimajo, chilimajo, 
aurajuustodippi, habanerokastike, 
vegaanimajo ja majoneesi 

PARILALTA 
FUNKYN LOHI              22,90 € VL,G 
Grillattua lohta, paahdettua  varhaisperunaa 
ja yrttihollandaisekastiketta, muuta ei 
tarvita. 

FUNKYN YLIKYPSÄÄ HÄRKÄÄ   23,90 € L,G 
Yön yli haudutettua häränrintaa, paahdettua 
varhaisperunaa ja punaviinikastiketta

Lisätietoja ruoka-aineista ja allergeeneistä  
saa henkilökunnalta

M=MAIDOTON 
G=GLUTEENITON 
VL=VÄHÄLAKTOOSINEN 
L=LAKTOOSITON


