CafE & rEsTauranT
karlbErg mEnu
lihapulLakori (l, G)
MEaTbalLs
LIHAPULLAT 5 KPL

6,90

Ranskalaisia, lihapullia, burgerkastiketta,
porkkana- ja kurkkutikkuja

French fries, meatballs (5 pieces),
burger sauce, carrot and cucumber sticks

LIHAPULLAT 10 KPL

12,90

Ranskalaisia, lihapullia, burgerkastiketta,
porkkana- ja kurkkutikkuja.

French fries, meatballs (10 pieces),
burger sauce, carrot and cucumber sticks

Kanakori (l)
chrispy chickEn
4 KPL/PIECES

7,90

8 KPL/PIECES

12,90

Sisältää ranskalaisia, burgerkastiketta,
porkkana- ja kurkkutikkuja.

Includes aioli, carrot and cucumber sticks
and French fries.

piEnEen nälkään /
somEThing smalL
SIPULIRENKAAT

(L)

4,50

3 kpl, sisältää aiolin
Onion Rings, 3 pieces and aioli

MOZZARELLATIKUT

4,50

3 kpl, sisältää aiolin
Mozzarella sticks 3 pieces and aioli

RANSKALAISET (L,G)

4,50

Sisältää aiolin
French fries, includes aioli

KURKKU- & PORKKANATIKKUJA (L,G)
sisältää aiolin
Cucumbers and carrots, includes aioli

G = Gluteeniton
L = Laktoositon
Ruokamme saattavat sisältää allergeeneja. Lisätietoa henkilökunnalta.

4,50

burgErs
BURGER (L)

18,20 (14,00)

Grillattu kotimainen Black Angus
-hampurilaispihvi, burgermajoneesia,
kypsytettyä cheddarjuustoa ja ranskalaisia
perunoita

BEYONDBURGER (M)

18,20 (14,00)

100 % kasvipohjainen burger
vegaanitäytteillä:juustoa,
vegaanimajoneesia, tomaattia, pikkelöityä
sipulia ja ranskalaisia perunoita

TiESITKÖ, ETtÄ VOIT
VALITA HAMPURILAISEeSI
MYÖS GLUTEeNITtOMAN
SÄMPYLÄN?
Did you know, you can ordEr
your hamburgEr wiTh a
gluTEn-frEe bun?

LISÄKSI
Aioli L
1,50
Cheddarjuusto / cheddar
1,00
Sinihomejuusto / Blue Cheese
1,00
Pekoni / bacon
1,90
Lisäpihvi / additional burger patty

(0,50)
(0,50)
(0,50)
(1,90)
3,50

kids burgErs
JUNIOR BURGER (L)

salaATiT/salads
CAESAR SALAATTI (L)
normaali 10,70 / iso 14,70 (8,20 / 11,20)
Romainesalaattia, paahdettuja krutonkeja,
parmesaania ja caesarkastiketta

CAESAR SALAD (L)
normal 10,70 / large (8,20 / 11,20)
Romaine lettuce, toasted croutons, parmesan
and caesar dressing

Beef burger patty, lettuce, tomato,
hamburger dressing and French fries

JUNIOR VEGE BURGER (M)

6,90

Vegepihvi, salaatti, tomaatti,
vegaanimajoneesi ja ranskalaiset

Vegetarian patty, lettuce, tomato, vegan
mayonnaise and French fries

LISÄKSI
Katkarapuja / shrimps
Grillattua kanaa / chicken
Pekoni / bacon

6,90

Naudanlihapihvi, salaatti, tomaatti,
hampurilaiskastike ja ranskalaiset

5,90 (4,00)
5,90 (4,00)
1,90 (1,90)

G = Gluteeniton
L = Laktoositon
Ruokamme saattavat sisältää allergeeneja. Lisätietoa henkilökunnalta.

panNupizZaT /
Pan pizZa
PEPPERONI (L)

13,90

Tuplapepperonisalami

BOLOGNESE (L)

13,90

Jauheliha

MOZZARELLA (L)

TiESITKÖ, ETtÄ VOIT
TilaTa MYÖS
GLUTEeNITtOMAN
pizZan?

13,90

Tomaattikastiketta ja mozzarella juustoa

AMERICANO (L)

14,90

kinkku, ananas, aurajuusto

QUATRO STAGIONI (L)

15,90

herkkusieni, katkarapu, kinkku, tonnikala

FANTASIA

15,90

Valitse neljä täytettä fantasiavalikoimasta:
jauheliha, pepperonisalami, kinkku, kana,
herkkusieni, ananas, aurajuusto, tonnikala,
katkarapu, jalapeno, sipuli, oliivi,
paprika, rucola, mozzarella

LISÄTÄYTE

Did you know, you can
ordEr your pizZa
gluTEn-frEe ?

1,50

G = Gluteeniton
L = Laktoositon
Ruokamme saattavat sisältää allergeeneja. Lisätietoa henkilökunnalta.

