
HAMPURILAISET/ATERIAT   
 
HAMPURILAISATERIA 10.00
Täytteenä; sipulia, salaattia, majoneesikastiketta
sekä ranskalaisia perunoita ja pepsiä

JUNNUHAMPURILAISATERIA 7.80
Täytteenä;  salaattia, majoneesikastiketta
sekä ranskalaisia perunoita ja pepsiä (pihvi n.45 g)

HAMPURILAINEN 6.80
Täytteenä; sipulia, salaattia, majoneesikastiketta (pihvi n.113 g)

BROILERNUGETIT                                          8.80
paneroidut nugetit, ranskalaiset perunat ja dippiä

RANSKALAISET PERUNAT 4.80
-perunamaustetta ja majoneesidippiä
Lisätäytteet:  Pekoniviipale   1,00
                      Cheddarjuustoviipale   1,00
                      Kylmäsavuporoviipale   2,00

PIHVIT ja lappilaisia ruokia

PÄIVÄN PIHVI    11.80
Possua 140 g tai broileria 120 g, maustevoi, 
ranskalaisia perunoita ja kasviksia
 

ISOA POSSUA 14.80
Porsaan ulkofileetä 180 g, maustevoi, 
ranskalaisia tai lohkoperunoita ja kasviksia

XL-POSSUA 15.80
Porsaan ulkofileetä 280 g, maustevoi, 
ranskalaisia tai lohkoperunoita ja kasviksia

HÄRÄN PIHVI 17.80
Naudan ulkofileetä 150 g, maustevoi, 
ranskalaisia tai lohkoperunoita ja kasviksia

XL-HÄRKÄÄ 28.00
Naudan ulkofileetä 300 g, maustevoi, 
ranskalaisia tai lohkoperunoita ja kasviksia

PORONKÄRISTYSTÄ  19.00
perunamuusia, suolakurkkua ja puolukkasurvosta, patonkia

PAISTETTUJA MUIKKUJA 14.00
perunamuusia, patonkia 



PIZZAT
1.  OPERA  11.80
 * tomaattikastiketta, juustoa, kinkkua ja tonnikalaa

2.  KANANAS  11.80
 * tomaattikastiketta, juustoa, broileria, ananasta,  
   pekonia ja aurajuustoa 

3.  TROPICANA    9.80
 * tomaattikastiketta, juustoa, kinkkua ja ananasta

4.  VUOHENJUUSTO-SAVUPORO                          11.80
 * tomaattikastiketta, juustoa,savuporoa, vuohenjuustoa, 
         ananasta ja paahdettua sipulia

5.  CACCIATORA  11.80
 * tomaattikastiketta, juustoa, salamia, paprikaa ja oliiveja

6.  AMERICANA 11.80
 * tomaattikastiketta, juustoa, kinkkua, ananasta 
 ja sinihomejuustoa

7.  VAGABONDA  11.80
 * tomaattikastiketta, juustoa, kinkkua, ananasta 
 ja katkarapuja

8.  SPECIAL OPERA  11.80
 * tomaattikastiketta, juustoa, kinkkua, tonnikalaa ja salamia

9.  FRUTTI DI MARE  11.80
 * tomaattikastiketta, juustoa, tonnikalaa, katkarapuja ja simpukoita

10. TALON SPECIAL  11.80
 * tomaattikastiketta, juustoa, savuporoa ja jalobenoa

11. QUATRO STAGIONI  11.80
 * tomaattikastiketta, juustoa, kinkkua, 
   herkkusieniä, katkarapuja tonnikalaa

12. HUTTU-UKON PIZZA  11.80
 * tomaattikastiketta, juustoa, poronkäristyslihaa, 
   suolakurkkua ja sipulia

13. SAVULOHIPIZZA 11.80
 * tomaattikastiketta, juustoa, kylmäsavulohta, 
   ananasta ja sinihomejuustoa

14. VEGETARIANA 11.80
 * tomaattikastiketta, juustoa ja 3 kasvistäytettä valintasi mukaan
TÄYTTEET: ananas, tomaatti, sipuli, paprika, herkkusieni, 
suolakurkku, sinihomejuusto ja jalobeno

15. FANTASIA  11.80
 * tomaattikastiketta, juustoa ja kolme täytettä valintasi mukaan
TÄYTTEET: kinkku, salami, simpukka, katkarapu, herkkusieni,
ananas, sinihomejuusto, jalobenoa, tonnikala, savuporo, sipuli, 
suolakurkku, poronkäristysliha, kylmäsavulohi, kananmuna

LISÄTÄYTTEET 1.00
ALKUSALAATTI  4.00
VALKOSIPULI KUPISSA  2.00



LAPSILLE
(alle 12-vuotiaat)

BROILERINFILETTÄ 8.80 
* ranskanperunoita, kasviksia ja ananasta

VASIKANLEIKE 8.80 
* ranskanperunoita, kasviksia ja maustevoita

PORONKÄRISTYS 8.80 
* perunamuusia, maustekurkkua ja puolukkahilloa

PAISTETTUA RAUTUA 8.80 
* perunamuussia ja pikkuporkkanoita

BROILERNUGETIT                                            6.90
* paneroituja nugetteja ja ranskanperunoita sekä majoneesia
       
NAKKEJA JA RANSKANPERUNOITA 6.90
*kasviksia                  

RANSKANPERUNOITA 3.80

JÄÄTELÖANNOS
 * yhdellä pallolla  3.00
 * kahdella pallolla  4.00
 * kolmella pallolla  5.00
Vaihtoehdot: vanilja, suklaa ja mansikka
kinuski- tai suklaakastiketta


