NAUDANLIHAHAMPURILAISET
1.

Talon hampurilainen

5.50

tomaatti, salaatti, punasipuli, kastike, mieto sinappi, tomaattikastike

2.

Juustohampurilainen

6.10

englantilainen cheddar, tomaatti, salaatti, punasipuli, suolakurkku, kastike

3.

Jalapenohampurilainen

6.30

englantilainen cheddar, jalapeno, chilihillo, tomaatti, salaatti, kuullotettu punasipuli, suolakurkku, kastike

4.

Sinihomejuustohampulainen

6.10

sinihomejuusto, tomaatti, punasipuli, tuore kurkku, kastike

5.

Pekonihampurilainen

6.50

paistettu pekoni x2, tomaatti, salaatti, kuullotettu punasipuli, suolakurkku, kastike, tomaattikastike

6.

Kolmen juuston hampurilainen

6.50

englantilainen cheddar, vuohenjuusto, sinihomejuusto, tomaatti, suolakurkku, punasipuli, kastike

7.

Sienihampurilainen

6.50

sveitsiläinen juusto, paistettuja sieniä, kastike, kuullotettu punasipuli, tomaatti

8.

Kimburger (XL)

8.80

2x cheddar-juusto, 2x naudanlihapihvi, tomaatti, punasipuli, suolakurkku, kastike, mieto sinappi, tomaattikastike

9.

Pörger.Minikokoinen hampurilainen lapsille (pihvi 75g)

3.90

sveitsiläinen juusto, tuore kurkku, tomaatti, salaatti, kastike

10.

Cipollino

6.50

punasipulimarmeladi, savujuusto, tomaatti, salaatti, kastike

11.

Ystävä

6.20

ruotsalainen Västerås-juusto, punasipuli, talon kastike, tyrni hillo

-

Iso hampurilaispihvi

-

Ylimääräinen pihvi

+1.00
2.00

KANAHAMPURILAISET
1.

Kanahampurilainen

5.00

kanapihvi, tomaatti, salaatti, punasipuli, kastike, tomaattikastike, kurkku

2.

Kana-Pekonihampurilainen

5.80

paistettu pekoni x2, tomaatti, salaatti, punasipuli, kurkku, kastike

3.

Kanahampurilainen sinihomejuustolla ja sienillä

5.80

sinihomejuusto, kanapihvi, tomaatti, kuullotettu punasipuli, paistettuja sieniä, kastike,

4.

Jamaikana

6.00

kanapihvi (Jamaikalaisilla mausteilla), kevätsipuli, punasipuli, kurkku, salaatti, tomaatti,
kastike, chili-valkosipulikastike

5.

Rancho

6.75

rancho-kastike, ketsuppi, savujuusto, aurinkokuivattu tomaatti, tomaatti, coleslaw

6.

Munk

7.00

appelsiini, pekoni, paistetut kasvikset, kalakastike, kevätsipuli, aioli, idut

LAMMASHAMPURILAISET
1.

Lamburger

7.00

paahdettu paprika, vuohenjuusto, punasipuli, kastike, salaatti

2.

Tulinen lammas

7.00

englantilainen cheddar, tomaatti, salaatti, kuullotettu punasipuli, suolakurkku, jalapeno, chilihillo, kastike

3.

Kolmen juuston lammashampurilainen

englantilainen cheddar, sinihomejuusto, sveitsiläinen juusto, tomaatti, suolakurkku, punasipuli, kastike
-

Iso hampurilaispihvi

-

Ylimääräinen pihvi

+1.50
3.00

7.00

ERITYINEN HAMPURILAISET

1.

Kasvishampurilainen

6.00

hampurilaispihvi (kikherne, porkkana, mausteet), tomaatti, kuullotettu punasipuli, suolakurkku, aioli
Houm! Kasvispihvi sisältää korppujauhoa, kananmunaa ja selleriä!

2.

Ruisleipä pekonilla ja kananmunalla

5.00

paistettu muna, paistettu pekoni x3, kuullotettu punasipuli, tomaatti, salaatti, kastike (kastikesuositus: tulinen)

3.

Ruisleipä pekonilla, kananmunalla ja sienillä

5.80

paistettu muna, paistettu pekoni x2, ruotsalainen Västerås-juusto, punasipuli, tomaatti, salaatti, kastike

4. Sianliha hampurilainen. Erityinen päivän resepti
5. Kalkkunanlihaa hampurilainen. Erityinen päivän resepti

RANSKALAISET
1.

Ranskalaiset

2.40

2.

Ranskalaiset englantilaisella cheddarilla ja aiolikastikkeella

3.30

3.

Ranskalaiset pekonilla, englantilaisella cheddarilla ja aiolikastikkeella

3.80

LISÄTÄYTTEET
1. Itsetehdyt kastikkeet. Aioli, talon kastike, rancho kastike, majoneesi, tomaattikastike
2.

1.00

Juustot - cheddar, vuohenjuusto, sinihomejuusto, sveitsiläinen juusto,
1.00

ruotsalainen Västerås-juusto, savujuusto

3. Paistettuja sieniä

1.00

4. Paistettu kananmuna

1.00

5. Paistettu pekoni

1.00

6. Punasipulimarmeladi

1.00

JÄLKIRUUAT
1. SUKLAABROWNIE

2.00 / 3.50 kahvin kanssa

luonnonmukaista tattarijauhoa, tummaa suklaata, ruokosokeria, cashewpahkinöitä



Käytämme ainoastaan virolaista kanaa ja nautaa



Kaikki kastikkeet, hampurilaispihvit ja -sämpylät ovat itsetehtyjä ja tuoreita



Käytämme kastikkeissamme vain pastöroituja kananmunia, joten ne ovat turvallisia myös lapsille ja
raskaana oleville



Kaikki hampurilaiset ovat saatavina ruissämpylällä tai salaattipedillä (ei sämpylää)

