
Alkuruoat 
● Valkosipulileipä (L) 6€ 

Valkosipuli-yrttiöljyä, Fontal-juustoa sekä talon majoneesia 

● Gambas Pil Pil (L) 12€  

Valkosipuli-chiliöljyssä kypsennettyjä jättirapuja sekä talon leipää. 

● Etanat (L) 10€  

Valkosipuli-yrttietanat Aurajuustolla ja parmesaanilla gratinoituna sekä talon leipää 

Lisäksi 
● Mozzarellatikkuja ja talonmajoneesia 4 kpl (L) 6€  
● Sipulirenkaita ja savu-sinappimajoneesia 6kpl (L) 5€  
● Jalapeño-poppers ja chili-creme fraiche 4 kpl 6€ 
● Bataattiranskalaiset ja talon majoneesia (L, M) 5€ 
● Valkosipuliranskalaiset, parmesaania ja talon majoneesia 5€  
● Maalaisranskalaiset ja talon majoneesia (L, M) 4€  

 

Kitchen 
● Halloumisalaatti (L, G) 16€  

Friteerattua halloumia, vihersalaattia, marinoitua punasipulia, pinjansiemeniä, 

granaattiomenaa sekä sitruunavinegretteä. 

● Pippuripihvi (L, G) 33€  

Kotimainen marmoroitu naudansisäfilepihvi 180g, pippurikastiketta ja lohkoperunoita 

● Maalaiskanaa (VL, G) 19€  

Pariloitua maalaiskananrintaa, viikunakastiketta, pariloitua vuohenjuustoa, paholaisenhilloa 
ja paahdettua pikkuperunaa 

● Lohi (L, G) 24€  

Hiillostettua lohta, rapu-Sandefjordkastiketta ja perunapyrettä 
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● Jättirapupasta (L) 22€  

Jättirapuja, valkosipuli-chiliyrttiöljyä 

● Halloumi (L, G) / Tofu (L, G, VE) 17€  

Bataattia, valkosipuli-yrttiöljyä, vegaanista majoneesia, lohkoperunoita sekä pariloitua 

halloumia tai kylmäsavustettuna. 

 

Lapsille 
● Lasten annos 8,5€ 

Lastenannos sisältää valinnaisen pääraaka-aineen, lisukkeen sekä vihreää salaattia. Jälkiruuaksi 
jäätelöpuikko. 

● Juustoburgeri (L)  
● Nakit ja lihapullat (L, G)  
● Paneroitua broilerin sisäfilettä (L, G)  
● Lohta (L, G)  

Lisukkeet 

Maalaisranskalaiset, lohkoperunat, perunamuusi, tuorepastaa 

 
Burgerit 

 

● Jamburger (L) 15€ / Tuplapihvillä 19€ 
170g Roslundin kotimaisen rotukarjan jauhelihapihvi, Kolatun cheddarjuustoa, tomaattia, 
marinoitua punasipulia, suolakurkkua ja talon majoneesia, maalaisranskalaisetja talon 
majoneesia 
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● Myyrmäki 50 (L) 19€  

Toisella puolella 170g Roslundin kotimaisen rotukarjan jauhelihapihvi, Kolatun cheddarjuustoa, 
pekonia, tomaattia ja talon majoneesia Toisella puolella BBQ-maustettua ylikypsää 
häränrintaa, karamellisoitua sipulia ja savusinappimajoneesia, maalaisranskalaiset 

● Myyrmäki veggie (L) 16€  

Friteerattua halloumia, yrttimarinoitua portobelloa, bataattia, tomaattia ja talon majoneesia, 
bataattiranskalaiset 

● Kata´s burger (L) 17€  

Paneroitua broilerin sisäfilettä, Kolatun cheddarjuustoa, Wandan avocadosalsaa, karamellisoitua 
sipulia ja limeaiolia, maalaisranskalaiset 

● Mats´ burger (L) 18€  

BBQ-maustettua häränrintaa, karamellisoitua sipulia, tomaattia ja savusinappimajoneesia, 
valkosipuliranskalaiset 

● DIPIT 1,50€ 

Talon majoneesi Limeaioli Savusinappimajoneesi Aurajuustodippi Chili-creme fraiche 

Lisäksi 
● Vaihto bataattiranskalaisiin tai valkosipuliranskalaisiin 2€ 
● Lisäpihvi hampurilaiseen 5€  
● Pekoni 2€  
● Aurajuusto 2€  
● Vuohenjuusto 3€  

Burgeripihville suosittelemme medium tai medium+ kypsyyttä. 
Kaikki burgerit (paitsi sliders) ovat saatavilla myös gluteenittomalla sämpylällä. 

Pizzat 
● Kaivoksela (L) 14€  

Kinkkua, ananasta, Aurajuustoa 

● Myyrmäki (VL) 16€  

Vuohenjuustoa, viikunaa, ilmakuivattua kinkkua, rucolaa, balsamico-siirappia 

● Rajatorppa (L) 15€  



Salamia, Aurajuustoa, ananasta, katkarapuja 

● Martinlaakso (L) 15€  

Salamia, pekonia, mozzarellaa, chili-creme fraichea 

● Kivistö (L) 15€  

Lohta, katkarapuja, marinoitua punasipulia, chili-creme fraichea 

● Louhela (L) 13€  

Tomaattia, marinoitua punasipulia, portobellosieniä, pinjansiemeniä, rucolaa, balsamicoa 

● Pähkinärinne (VL) 15€  

Vuohenjuustoa, Aurajuustoa, parmesaania, viikunaa, pinjansiemeniä, rucolaa ja mozzarellaa. 

● Wandastico (L) 17€  

4 täytettä valintasi mukaan 
Kinkku, salami, pekoni, ilmakuivattu kinkku, katkarapu, lohi, marinoitu punasipuli, 
kirsikkatomaatti, ananas, Aurajuusto, mozzarella, vuohenjuusto, pinjansiemen, viikuna, 
portobello, chili-creme fraiche, parmesaani, tuplajuusto 

● Lisätäyte 2€ 

Jälkiruoat 
● Suolakinuski pannacotta (L, G) 8€  

vaniljapannacottaa, suolakinuskia, crumblea 

● Uunijäätelö (L) 10€  

Vaniljajäätelöä, crumblea ja marjakompottia, kuorrutettuna pehmeällä marengilla 

 

● Jäätelöpallo 3 € yksi pallo / 5 € kaksi palloa  
Vaniljajäätelö L, G 
Suklaajäätelö L, G 
Mansikkajäätelö VL, G 
Valkosuklaajäätelö G 
Mansikkasorbetti L, G, M 



● Kastikkeet 1 € 
Mansikka, suklaa tai suolakinuski 
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