24. Chicken / Beef Fajitas

			17 € / 20 €

25. Smokey pepper chicken
Grillattua kanan rintafilettä, jaloviinapippurikastiketta, karamellisoitua pekonia,
grillattuja kasviksia ja maalaisranskalaiset
			16,50 €

DRESSERTS
26. Suklaa Brownie

The Dockyard

COFFEES

Grillattua kanaa tai härän ulkofilettä, sipulipaprikapaistosta, pehmeää tortillaleipää,
nachoja, salsaa, cuacamolea ja
ranskankerma dippiä

Suodatinkahvi

2€

Capuccino

3,2 €

Espresso

2,2 €

Latte

3,8 €

Tee

2,5 €

Menu
SNACKS
1.

Kanatikut + sweet chili kastike
6 / 12 kpl • 5 / 10 €

2.

Halloumi fries + aioli
7€

3.

Wings hot / medium
10 / 16 / 20 kpl • 8 € / 13 € / 15 €

4.

Sweet potato fries + aioli
6€

5.

Snacks Platter

Vaniljajäätelöä ja suklaakastiketta

6,40 €
27. Chili-suklaa mousse
Tuorejuustoa, suklaata, chiliä

6,80 €
28. Vaniljajäätelöä  karamellikastikkeella
4,40 €

Sipulirenkaita, halloumifries, sweet
potato fries, mozzarella sticks
			13,50 €

PASTAS
6..

7.

8.

Savulohipasta sitruuna-kermakastikkeella
15 €
Savuporo-herkkusienipasta
timjami-kermakastikkeella
14 €
Kermainen kana-gorgonzola pasta
15 €

13. Halloumi salaatti
Grillattua halloumjuustoa ja balsamicoa
			14 €

14. Lämmin Savulohisalaatti
Sitruunavinegrettia
			16 €

15. Grillattu Vuohenjuustosalaatti
Siemensekoitusta, balsamicokastiketta
			14 €
Kaikki salaatit sisältävät
salaattisekoitusta, kirsikkatomaatteja,
kurkkua, rucolaa, granaattiomenan siemeniä

19. Beyond Burger
Beyondpihvi , cheddarjuustoa,
chilimajoneesia

			14,80 €

20. Spicy aioli Burger
180gr naudan täyslihapihvi, cheddarjuustoa,
aiolia, talon piripirikastiketta
			18,60 €
Kaikki burgerit sisältävät maalaisrankalaisia,
rapeaa salaattia, pihvitomaattia, 			
( ei poroburger ) , marinoitua 				
punasipulia, suolakurkkua.

sekä uunituoretta leipää.

9.

Avocado-pinaatti pasta
14 €

10. Tiikerirapu-pesto pasta
16 €

SALADS
11. Kana-Ceasar salaatti
Grillattua kananrintaa, parmesaania, krutonkeja
			15 €

12. Tiikerirapu-avocadosalaatti
Grillattuja tiikerirapuja, sweet chilikastiketta
			16 €

MAINS
BURGERS
16. House Burger

180 gr naudan täyslihapihvi, cheddarjuustoa,
chilimajoneesia

			16,40 €

17. Kana-halloumi Burger
Pariloitua broilerinrintaa, halloumijuustoa,
cuacamolea, chilimajoneesia
			15,20 €

18. Poro Burger

150gr poron täyslihapihvi, cheddarjuustoa,
puolukkamajoneesia, coleslawta
			19,20 €

21. Pippuripihvi
180gr härän ulkofile, maustetut lohkoperunat, jaloviina-pippurikastiketta,
grillattuja kasviksia
			20,80 €

22. Talon lehtipihvi
Ohueksi hakattu 160gr härän ulkofile,
yrtti-maustevoita, maalaisranskalaiset
ja grillattuja kasviksia
			19,50 €

23. Grillattu lohimedaljonki
Kanttarelli-kermakastike tai teriyakikastiketta,
porkkanaröstit ja grillatuttuja kasviksia
			17,50 €

