
PIZZA 
 

• N:O 1 BOLONA 
11,50€ 
Tomaattikastiketta, mozzarellaraastetta ja kotimaista naudanjauhelihaa. 

• N:O 2 VEGAANO 2.0 
15,00€ 
Tomaattikastiketta, vegaanijuustoa, grillattua munakoisoa, aurinkokuivattuja tomaatteja, tuoreita siitakesieniä, sipulia ja 

tuoretta basilikaa. 

• N:O 3 FRANCES 
15,00€ 
Tomaattikastiketta, mozzarellaraastetta, palvikinkkua, katkarapuja ja tuoreita herkkusieniä. 

• N:O 4 PROSCIUTTO 
14,00€ 
Tomaattikastiketta, mozzarellaraastetta, ilmakuivattua Prosciutto-kinkkua, tuoretomaattia ja Aurajuustoa. 

• N:O 5 COLORE 
14,50€ 
Tomaattikastiketta, mozzarellaraastetta, salamia, fetaa, tuorepaprikaa ja sipulia. 

• N:O 6 PEPES 
15,00€ 
Tomaattikastiketta, mozzarellaraastetta, pepperonisiivuja, tuoretomaattia ja Aurajuustoa. 

• N:O 7 TUNANA 
15,50€ 
Tomaattikastiketta, mozzarellaraastetta, tonnikalaa, katkarapuja, sipulia ja kapriksia. 

• N:O 8 HANGOVER 
14,50€ 
Tulista salsakastiketta, mozzarellaraastetta, salamia, rapeaa pekonia, maustekurkkuja ja jalapenoja. 

• N:O 9 HAMANOS 
15,00€ 
Tomaattikastiketta, mozzarellaraastetta, palvikinkkua, Aurajuustoa ja ananasta. 

• N:O 10 POLLO BARBEQUE 
16,00€ 
Tomaattikastiketta, mozzarellaraastetta, grillattua kanaa, rapeaa pekonia, ananasta ja BBQ-kastiketta. 

 

 

 



• N:O 11 RUCOLA CRUDO 
15,50€ 
Tomaattikastiketta, mozzarellaraastetta, tuoretomaattia, vuohenjuustoa ja lämpimän pizzan päälle rucolaa, ilmakuivattua 

Prosciutto-kinkkua ja balsamicoa. 

• N:O 12 KIDS’ IDIOOTTO 
10,50€ 
Tomaattikastiketta, mozzarellaraastetta ja yksi vapaavalintainen täyte. 

• N:O 13 IDIOOTTO 
18,50€ 
Tomaattikastiketta, mozzarellaraastetta ja kolme vapaavalintaista täytettä. 

• N:O 14 ANDALUCIA 
14,50€ 
Kylmä alkuruokapizza Espanjalaiselta Michelin-kokilta. Pienen pizzapohjan päällä wasabi-inkivääri-ranskankermatahna, 

kylmäsavustettua lohta, kaprista, punasipulia, tomaattia, paprikaa, limeä sekä oliiviöljyä. Sopii erinomaisesti myös 

samppanjan kanssa nautittavaksi. 

• N:O 15 VERDE MON DIEU!  
-JOUNI TÖRMÄNEN 
15,00€ 
Tomaattikastiketta, mozzarellaraastetta, raastettua punajuurta, Aurajuustoa, auringonkukansiemeniä, tomaattismetanaa, 

rucolaa, hunajaa ja seesamikastiketta. 

• N:O 16 TRUFFO -JYRKI SUKULA 
15,00€ 
Rucolaa, mozzarellaraastetta, tuoreita herkkusieniä, tuoreita siitakesieniä, punasipulia ja tryffeliöljyä. 

• N:O 17 PHANGAN LOVER  
-TOMI BJÖRCK 
15,50€ 
Tulista salsakastiketta, mozzarellaraastetta, jokiravunpyrstöjä, tomaattia, punasipulia, jalapenoja, chilimajoneesia ja 

tuoretta basilikaa. 

• N:O 18 BANGKOK 
15,00€ 
Vihreää curry-kookostahnaa, mozzarellaraastetta, grillattua kanaa, tuoretta paprikaa ja korianteria. 

• N:O 19 ALPEN WÜRSTER 
15,00€ 
Tulista salsakastiketta, mozzarellaraastetta, raclettejuustoa, rapeaa pekonia, bratwurstia, maustekurkkuja ja 

piparjuurismetanaa. Ja Voll! 

 



• N:O 20 COWBOY 
16,50€ 
Tomaattikastiketta, mozzarellaraastetta ja lämpimän pizzan päälle rucolaa, paahtopaistia, piparjuurta ja 

sinappimajoneesia. 

• N:O 21 HONG KONG 
17,00€ 
Tulista salsakastiketta, mozzarellaraastetta, grillattua kanaa, currya, katkarapuja, herkkusieniä, kookosmaitoa ja lime-

korianteriöljyä. 

• N:O 22 SALMON RUCOLA 
18,50€ 
Tomaattikastiketta, mozzarellaraastetta, kylmäsavustettua lohta, sipulia, caviartia, ranskankermaa ja rucolaa. 

• N:O 23 RUDOLF 
20,00€ 
Tomaattikastiketta, mozzarellaraastetta, kylmäsavustettua poroa, leipäjuustoa, karpaloita ja lakkahilloa. 

 

 

SALAATIT 
• IDIOOTTO SALAD 

14,50€ 
Rapeaa jäävuorisalaattia ja rucolaa. Lisäksi kolme vapaavalintaista täytettä sekä yksi kastike. 

• CRISPY BACON 
13,50€ 
Rapeaa jäävuorisalaattia, rucolaa, punasipulia, vuohenjuustoa, auringonkukan siemeniä ja rapeaa pekonia 

inkiväärikastikkeella. 

• CHILI CRAB 
13,50€ 
Rapeaa jäävuorisalaattia, rucolaa, tuoretta basilikaa, aurinkokuivattuja tomaatteja, herkkusieniä ja jokirapuja 

chilimajoneesikastikkeessa. 
 


