
KÄYTÄMME 100% KOTIMAISTA NAAPURIN MAALAISKANANPOIKAA

ALKURUOKIA

Lämmintä valkosipulileipää 3,90€
Valkosipuli-persiljavoilla gratinoitua vaaleaa leipää.

Los Pollos kanamakkaraa 7,50€
Tuoreella chilillä & korianterilla maustettua täyslihamakkaraa,

savuchilikastiketta ja aliolia

Olutpaneroidut sipulirenkaat & Alioli-dippi 6,90€

Patatas Bravas 5,50€
Friteerattua perunaa Salsa Brava kastikkeen & aliolin kera.



PÄÄRUOAT

Los Pollos Kanatasku 21,90€

Pariloitu ohutrieska täytettynä grillatulla kananpojalla,
paprika-sipulipaistoksella ja raikkaalla salaatilla. lisäksi salsa

brava & aliolia. Mausteinen herkku ja myydyin annoksemme.

Aurajuustoinen Kanatasku 20,90€

Pariloidun rieskan välissä runsas vihersalaattimix, ylikypsää
pulled-kananrintaa sekä aurajuusto-mozzarellakastiketta ja

makeaa tomaattia & salsaa.

Valkosipuli-Chilikanatasku 23,90€

Valkosipulivoissa paistettua maalaiskanaa,
jalapeno-paprikapaistosta, tuoretta chiliä & pikkelöityä
jalpenoa, salsa brava-kastiketta ja aliolia pariloidussa

ohutrieskassa.



PÄÄRUOAT

Parmesan Chicken Burger 19,90€

Rapeaksi paistettua kananpojan reisipaistia, paahdettua
briossia, limepikkelöityjä jalapenoja, salsaa, chilimajoa,

romesco-kastiketta, parmesania, ranskalaisia ja salaattimix

Grilled Cheese Veggie Burger  19,90€

Maukas kasvis-burgerpihvi & Heikkilän Juustolan
luomugrillijuustoa paahdetun briossin välissä salaattimixin,
chilimajon & Romesco-kastikkeen kera. Lisäksi ranskalaiset

kotimaisista perunoista.

Pippurikanaa 27,90€

½ Los Pollos grillikana brandylla maustetun
pippuri-kermakastikkeen kera, sekä pikkelöityjä kasviksia ja

kanagrillissä kypsennettyjä pikku kuoriperunoita



PÄÄRUOAT

LOS POLLOS GRILLIKANAA 24,90

Tuoreella timjamilla, rosmariinilla, persiljalla, sitruunalla ja
valkoviinillä marinoitu puolikas kananpoika avotuligrillistä.

ANNOKSEEN SISÄLTYY:

- pitkään haudutettu, paahdettu lintuliemi

- pikkelöidyt värikkäät kasvikset & Comeback-chilidippi

- lisäksi yksi valitsemasi lisuke:

Lisukkeet:
- Ranskalaiset

- Patatas Bravas
- Lintuperunat & alioli

- Salaattimix



PÄÄRUOAT

KANADÖNER 19,90

● Los Pollos kanadöner - runsas
paprika-salaattimix päällystetään maukkaalla

kanadönerillä, Salsa Brava-kastikkeella ja
Aliolilla.

Lisäksi pikkelöityjä kurkkuja, marinoitua
punasipulia ja lämmintä pitaleipää.



PÄÄRUOAT

TENDER POLLO 17,90

● Rapeaksi paistettua, chili-piimä marinoitua mureaa
kananpojan rintafileetä pankojauho/ Corn Flakes paneroituna.

ANNOKSEEN SISÄLTYY:

- pikkelöidyt värikkäät kasvikset & Comeback-chilidippi

Valitse lisukkeista lisäksi mieleinen lisuke annosta
täydentämään! (lisukkeet ei sisälly annokseen)



LISUKKEET

Fries 4,5
Ranskalaiset merisuolalla & persiljalla maustettuna

Parmesan Fries 5
Ranskalaiset tuoreen parmesanin kera

Patatas Bravas 5,5
Friteeratut perunat salsa brava kastikkeen & aliolin kera

Lintuperunat 4,5
Kanagrillissä kypsytetyt pikku kuoriperunat & alioli

Comeback Sauce 2€
Talon chilimajo

Alioli 2€



JÄLKKÄRIT & KAHVIT

MAITOKAHVIT:
Cappuccino, Latte tai Cafe con Leche  3,5€

MUSTANA:
Espresso, Americano tai Cafe Solo  3€

Churroja lämpimän suklaakastikkeen kera 7,50€
Itse valmistettuja Espanjalaisia munkkeja ja talon omaa suklaakastiketta


