
PÄÄRUOAT

Mestarin juustoburger (L) 16,90 €
Paahdetun sämpylän välissä kotimainen 100 % naudan jauhelihapihvi, 
pippuri-cheddarjuustoa, salaattia, pikkelöityä punasipulia, suolakurkkua, 
tomaattia ja mestarin chilimajoneesia. Seurana ranskalaisia dipin kera.

Mestarin kasvisburgeri (VE) 16,90 €
Paahdetun sämpylän välissä kasvispihviä, salaattia, pikkelöityä punasipulia, 
suolakurkkua, tomaattia ja vegaanista valkosipuliaiolia. Seurana ranskalaisia 
dipin kera.

Tuunaa burgerisi pekonilla +1,50 €
Hampurilaiset gluteenittomalla sämpylällä +1,50 €

Kanakori (L) 14,90 €
Paneroitua kotimaista kananpojan sisäfileetä sekä ranskalaisia 
valkosipuliaiolin ja mestarin chilimajoneesin kera.

Mestarin leike 18,90 €
Paneroitua porsaan ulkofileetä, lämpimiä kasviksia, béarnaisekastiketta ja 
vapaavalintaiset perunat.

Mestarin possu (L) 19,90 €
Kotimaista porsaan sisäfileetä, kermaista kastiketta, hillosipulia, tuoreita 
herkkusieniä ja lohkoperunoita.



Pariloitua porsaankylkeä 18,90 €
Ylikypsää kotimaista porsaankylkeä, viski-BBQ kastiketta, pannu 
kasviksia ja vapaa valintaiset perunat.

Lämmin kanaleipä 17,90 €
Focacciaa, kotimaista broilerinrintaa, ananasta, sinihomejuustoa, 
béarnaisekastiketta ja valkosipulia sekä paholaisenhilloa. Lisänä 
vihersalaattia.

Tuunaa leipäsi ranskalaisilla +3,00 €

Vuohenjuustokanaa (VL) 19,90 €
Pariloitua kotimaista broilerinrintaa, paahdettua vuohenjuustoa, balsamico-
punaviinikastiketta, lämpimiä kasviksia, paholaisenhilloa ja vapaavalintaiset 
perunat.

Pariloitua lohta (L) 22,90 €
Paahdettuja juureksia, pannukasviksia ja tilli-creme fraisea.

Mestarin grillipihvi (L) 24,90 €
Kotimaista naudan ulkofileetä, lämpimiä kasviksia, grillivoi ja 
vapaavalintaiset perunat.

Mestarin lihalautanen (L) 26,90 €
Kotimaista naudan ulkofileetä, kotimaista porsaan sisäfileetä, kotimaista 
broilerinrintaa, viski-BBQ-kastiketta, crème fraichea, lämpimiä kasviksia ja 
vapaavalintaiset perunat.



Annoksen voi tilata myös kahdelle 49,90 €

Paistettua maksaa (L) 18,90 €
Kotimaista naudan maksaa, paahdettuja juureksia, kermaista 
sipulikastiketta, sokeroitua puolukkaa ja timjami-kermaperunaa.

Makkarapannu 12,90 €
Perinteistä bratwurstia, mausteista carlosta sekä  tuhtia juustoista 
huuberin huilua. Lisänä lämmintä hapankaalia, dijon- ja rotisseur-
sinappia

Tuunaa annoksesi perunalla +3,00 €

Perunavaihtoehdot:
Ranskalaiset perunat
Lohkoperunat
Kermaperunat
Valkosipuli-kermaperunat
Timjami-kermaperunat

Talon salaatti
Valitsemasi täyte, salaattisekoitusta, kirsikkatomaattia, tuoretta kurkkua, 
pikkelöityä punasipulia, krutonkeja ja cashew-pähkinöitä. Sitruuna-
vinaigrette tai Thousand Island -kastike.

Täytevaihtoehdot:
Pariloitua halloumia ja mansikkasiirappia (VL) 16,90 €
Pariloitua lohta (L)                                                16,90 €



Pariloitua kotimaista broileria (L)                        16,90 €
Pariloitua vuohenjuustoa ja paholaisenhilloa (VL) 16,90 €
Paistettuja jättiravunpyrstöjä 17,90 €        

Mestarin pizza
2 täytteellä 14,90 €
3 täytteellä 15,90 €
4 täytteellä 16,90 €

Täytevaihtoehdot:
tuplajuustoraaste, parmesan-juusto, sinihomejuusto, vuohenjuusto, broilerin 
rintafilee, pepperoni-makkara, parmankinkku, pekoni, tonnikala, jättirapu, 
oliivi, ananas, tuore chili, tuore herkkusieni, kirsikkatomaatti, punasipuli, 
kananmuna, suolakurkku, rucola, béarnaisekastike, talon chilimajoneesi, 
valkosipuliaioli

Lisätäyte + 1,80 €
Pizzapohja gluteenittomana + 1,50 €


