
 

FUNKY 14€                                               

Käsintehty 100% naudan jauhelihapihvi, pekonia, 

cheddarjuustoa, salaattia, tomaattia, marinoitua 

punasipulia ja meidän oma chilimajoneesi. 
 

DOUBLE FUNKY 19€                                                

2x käsintehty 100% naudan jauhelihapihvi, 2x pekonia, 

2x cheddarjuustoa, salaattia, tomaattia, marinoitua 

punasipulia ja meidän oma chilimajoneesi. 
 

CHILI 14€                                     

Käsintehty 100% naudan jauhelihapihvi, 

jalapenoviipaleita, cheddarjuustoa, salaattia, 

tomaattia, marinoitua punasipulia ja meidän oma 

chilimajoneesi. Lisää potkua? Pyydä rohkeasti 

Funkyn habanerokastiketta!  
 

CHEESE 14€                                   

Käsintehty 100% naudan jauhelihapihvi, 

cheddarjuustoa kaksin käsin, salaattia, tomaattia, 

marinoitua punasipulia ja meidän oma 

chilimajoneesi. 
 

BLUE CHEESE 14€                                   

Käsintehty 100% naudan jauhelihapihvi, 

aurajuustokastiketta, salaattia, tomaattia, marinoitua 

punasipulia ja meidän oma chilimajoneesi. 

 

ITALIAN BURGER 14€                                                              

Käsintehty 100% naudan jauhelihapihvi, italialaista 

juustolastua, valkosipulimajoneesia, rucolaa, 

balsamicosiirappia, marinoitua punasipulia ja 

tomaattia. 

 

SMOKED SALMON 15€       

Pintasavustettua lohta, tomaattia, salaattia, 

marinoitua punasipulia ja meidän oma tartarkastike. 

 

Burgerimme tehdään briossi-sämpylään  

(sis. M, G ja kananmunaa), jonka voi vaihtaa 

halutessaan ruisleipään. 

Annoksemme sisältävät burgerin lisäksi 

maalaisranskanperunoita, jotka voit 

halutessasi vaihtaa salaattiin.  

Gluteenittomille meillä on sämpylä jemmassa 

(+1€) joka on myös vegaaninen! 

Muistathan mainita ruokavaliostasi annosta 

tilatessasi, jotta saamme ranskalaisetkin 

valmistettua tarpeesi mukaan!  

Bataattiranskikset + 1,50€ 

Chilimajoneesi (M, G) 

Aioli (M,G) 

Tartarkastike (M, G) 

Aurajuustokastike (G) 

Wings-kastike (G) 

Cheddarkastike (G) 

BBQ (M,G) 

Habanero (M,G) 

 
  

CHICKEN CAESAR 15€                                                           

Pariloitua kanaa, italialaista juustolastua, 

caesarkastiketta (sis. kalaa), rucolaa, 

balsamicosiirappia, marinoitua punasipulia ja 

tomaattia. 

 

GOAT CHEESE VEGGIE 13€   
Paahdettua vuohenjuustoa, ananas-korianterisalsaa, 

salaattia, tomaattia, marinoitua punasipulia ja meidän 

oma chilimajoneesi. 
 

BEANS, BATATA & SOY 14€ 

(gluteenittomalla sämpylällä annos muuntuu 

vegaaniseksi)  Vegaaninen bataatti-papu-soijapihvi, 

valkosipulimajoneesia, rucolaa, balsamicosiirappia, 

marinoitua punasipulia ja tomaattia. 

 

CHICKEN PINEAPPLE 14€    

Pariloitua kanaa, cheddarjuustoa, ananas-

korianterisalsaa, tomaattia, salaattia, marinoitua 

punasipulia ja meidän oma chilimajoneesi. 

 



 

 

GRANDE NACHOS IS BACK (G) 11€                                           
2:lle jaettavaksi alkuruoaksi tai kunnon ateriaksi :) 

Iso lautasellinen nachoja, jonka päälle laitamme talon 

kidneypapuja, marinoitua punasipulia, jalapenoja, 

tomaattisalsaa, cheddarkastiketta ja creme fraîchea. 

 

GOAT CHEESE SALAD (G) 14€        
Paahdettua vuohenjuustoa, balsamicosiirappia,  

salaattia, tuoretta kurkkua, kirsikkatomaatteja, rucolaa, 

ananas-korianterisalsaa ja talon omaa salsa verdeä. 

 

LEGENDARY CAESAR SALAD (sis. kalaa) 9€ 
Romainesalaattia, italialaista juustolastua, krutonkeja ja 

legendaarinen caesarkastike. 
 

BLT SALAD (G) 15€ 
Käsintehty FB:n naudan jauhelihapihvi, pekonia, 

cheddarjuustoa, salaattia, kirsikkatomaattia, tuoretta 

kurkkua, marinoitua punasipulia ja talon omaa salsa 

verdeä. 

 

 

             

FUNKY’S FRENCH FRIES (M, G) 5€ (bataatit +1,5) 
Maalaisranskanperunoita ja valitsemasi dippi. 

 

FUNKY’S ORIGINAL CHICKEN NUGGETS (M) 10€ 
Itse tehdyt pankopaneroidut kananfileenugetit ja 

chilimajoneesia. 

 

CHICKEN WINGS (G) 10KPL / 20KPL - 11€ / 18€ 
Mehukkaita wingsejä tulisessa kastikkeessa ja vielä 

dipiksi aurajuustokastiketta. Lisää potkua? Pyydä 

rohkeasti Funkyn habanerokastiketta! 

 
CHICKEN FROM THE GRILL 16€ 
Pariloitua kananfileetä, chilimajoneesia, 

ranskanperunoita ja pieni vihersalaatti siihen sivuun. 

 

FISH FROM THE GRILL 17€ 
Pintasavustettua lohta, tartarkastiketta, 

ranskanperunoita ja pieni vihersalaatti siihen sivuun. 

 

130g Burgerpihvi 4€ 

Pariloitu kananfilee 5€ 

Pariloitua lohta 5€ 

Paahdettua vuohenjuustoa 4€ 

Pekonia 1€ 

Jalapenoja 1€ 

Cheddarviipale 0.5€ 

JÄDEPALLO 3€ 
Suklaa (L) tai vanilja (L)  

 

KASTIKE 1€ 
Toffee-karamellikastike (G)  

tai suklaakastike (G) 

 
PIRTELÖ 6,5€ 
Suklaa- tai vaniljapirtelö 


