
Pehmeät briossisämpylät leivotaan keittiömestarimme reseptillä 
luomujauhoista Helsingissä. Kaikki hampurilaiset tarjoillaan 

jäävuorisalaatin ja pikkelöidyn punasipulin kera!
Yksi pihvi / Tupla

LUCKY CHEESE 10,00 / 13,00 (L) 
Pihvi, cheddarjuusto, TLB majoneesi

FINNISH BLUE 12,00 / 15,00 (L) 
Pihvi, Aura-juusto, savustettu pekoni & aioli

KEVIN BACON 12,00 / 15,00 (L)
Pihvi, cheddarjuusto, savustettu pekoni, 

TLB BBQ-kastike, TLB majoneesi

CALIFORNIA CHICKEN 13,00 (L) 
Paistettu kanafilee, tuoretomaattisalsa, 

TLB coleslaw & murskattu chili-avokado

TEX-MEXICAN 12,50 / 15,50 (L)
Pihvi, tuoretomaattisalsa, murskattu avocado, itsetehdyt 

“nachot”, TLB chili-limemajoneesi

ELVIS BURGER 13,50 / 16,50 (L)
Pihvi, cheddarjuusto, savustettu pekoni, maapähkinävoi,

 jalapenot & fermentoitu chilimajoneesi

TLB BEYOND BURGER 15,50 (VG,G)
“Beyond meat” vegaaninen pihvi, savustettu vegaanijuusto, 

pikkelöity kurkku & TLB BBQ-kastike

LUCKY HALLOUMI 11,00 
Paistettu halloumi, paahdettu paprika & TLB chimichurri

WEEKLY BURGER
Kysy henkilökunnalta viikoittain vaihtuvasta burgerista!

KID’S CHEESEBURGER 8,50 (L)
Kypsä naudan jauhelihapihvi, sulatettua cheddarjuustoa,

 salaattia, ketsuppia & ranskalaiset

KID’S CHICKEN 8,50 (L)
Pannulla paistettu kanafilee, tuoretomaattisalsa, salaattia, 

TLB majoneesia & ranskalaiset

LUCKY RANSKALAISET 4,00 (G,M)

BATAATTIRANSKALAISET 5,00 (G,M)

LUCKYN ÖVERIRANSKALAISET 7,00 (G,L)
Ranskalaisia, kermaviiliä, ruohosipulia & 
parmesaania

TLB SLAW 3,50 (G,L)
Lucky Bastardin oma coleslaw 
hunaja-sinappi-majoneesikastikkeella

TLB GUACAMOLE & ITSE TEHDYT 
NACHOT 6,50 (M)

TLB CHILI-KANANSIIVET (6KPL) & 
SINIHOMEJUUSTODIPPI 7,50 (G,L)

Iso / Pieni

AVE, CAESAR! 6,00 / 9,00 (L)
Romainesalaattia, parmesaanilastuja, rapeaa 
ruisleipää & TLB:n klassinen caesarkastike
Lisää lämmintä kanaa +3 tai paistettua 
halloumia +3,5

HALLOUMI & GREENS 5,50 / 8,50 (G)
Paistettua halloumia, rypäleitä, selleriä, 
vihreää omenaa, pikkelöityä kurkkua, 
tuoretta salaattia & TLB sinappikastike

PRAWN SKAGEN & AVOCADO
7,50 / 10,50 (G,L)
Rapuja skagen tyyliin, rapeaa ruisleipää, 
pikkelöityä kurkkua, selleriä, vihreää 
omenaa, murskattua avokadoa, tuoretta 
salaattia & TLB tilli-kermaviilikastike

TUUNAA BURGERI
1,00 - Kypsytetty cheddarjuusto, pikkelöidyt jalapenot,      
pikkelöity kurkku, maapähkinävoi

 2,00 - Aura-juusto, TLB guacamole, TLB coleslaw, 
paistettu halloumi, savustettu pekoni

TUUNAA RANSKALAISET
Kaikki kastikkeet tehdään paikan päällä Lucky Bastardin 
omalla reseptillä!

1,00 - Lucky Bastardin majoneesi, chili-limemajoneesi, 
aioli, fermentoitu chilimajoneesi, BBQ-kastike, 
sinihomejuustokastike, chimichurri

Burgeripihvimme 
valmistetaan 

suomalaisesta luomulihasta 
ja tarjoillaan mediumina. 

Gluteeniton 
sämpylä +1€

TLB = kastike 
tehty käsin 
ravintolassa


