
  
 

   

Saunamenu Keilaranta 1 
 

Klassinen Caesar-salaatti L(G) 11,54 

pestomarinoitua broileria L,G tai valkosipulisia katkarapuja M,G 
 

Herkullinen Nizzan salaatti Espoolaisittain M,G 11,54 
savulohella 
 

Salaatti Kreikan saaristosta VL 11,54 
fetajuustoa ja minilihapyöryköitä 
 

Kolmen juuston salaatti herkkusuille VL,G 11,54 
leipäjuustoa, kotijuustoa ja mustaleima emmentalia  
    

Kaikki salaatit sisältävät valikoiman talon leipää ja levitettä 
 
Lisää salaatin kylkeen herkullinen piiraspala L + 5,36 salaatin hintaan 
Paprikalla maustettu broileripiiras L tai Kinkkupiiras L 
 
Salaattibuffet 23,18  
 

Ceasarsalaatti pekonilla ja Kolmen juuston salaatti, chorizo-cocktailpyöryköitä, marinoituja broilerin nuijia, kalamata oliiveja, 
artisokan sydämiä, kananmunan puolikkaita, marinoituja perunalohkoja, chilillä makustettua majoneesia, talon leipää ja levitettä 
 

Talon kiusaukset L,G 16,23 (500g) 
Pekonilla ryyditetty riistalihakiusaus tai Savulohikiusaus tai Punajuuri-tahinilla maustettu tofu – kiusaus 
 

Kaikki kiusaukset tarjoillaan kera vihreän verso-yrttisalaatin ja talon juustoleivän 
 
Makkaramenu 17,26  Valikoima makkaroita (300g/asiakas) 
 
Talon kirkasta perunasalaattia M,G ja patonkia M, tai Retroa italiansalaattia ja patonkia M  
tai Raikas vihersalaatti M,G ja talon juustoleipää VL  
 
Hot dog Bar 15,35 (nakkeja 300g) 
Hod dog – sämpylä M, Pitkä nakki M,G, Dijonsinappimajoneesi, M,G, Cheddarjuustomajoneesi L,G 
Kurkkusalaatti L,G, Paahdettua sipulirouhetta M, Mangochutney M,G, Jalopenoviipaleita M,G 
Vihersalaattia yrteillä ja versoilla 
 
PottuBaari 18,44 
 

Uuniperunoita kolmella täytteellä  
 
Honky tonk – napostelumenu 11,54 
Texas-mexicolaishenkinen näppisyötävämenu 

 

Astetta tuhdimmaksi lisäämällä salaatin tai napostelumenun kylkeen (tarjoillaan lämpimänä) 8,65/ 200g 

 hunajaglaseerattuja broileritikkareita M,G (lempeitä) 

 chipotlemarinoituja porsaan ribsejä M,G (lempeän tulisia) 
 
Stuff it – tortillabuffet 22,56 
 

Rapeaa jääsalaattia, raastettua juustoa, talon limellä terästettyä pico de galloa, guacamolea, ranskankermaa  
Tortilla lättyjä tai taco-kuoria, ruskeaa riisiä limellä ja korianterilla, salsabroileria ja chili con carnea  
 
Isoon nälkään 25,60 
 
Paahdettua porsaankylkeä (180g) ja koskenlaskijajuustoon hukutetut peruna 
Coca colalla maustettua BBQkastiketta M,G 

 

Vuohenjuustolla gratinoitua uunibroileria (180g) ja vihanneksia, ruskeaa riisiä basilikalla ja sitruunalla  
tai 
 

Paistetut muikut ja perunamuusia, kananmuna-tillimajoneesia  
 
Tarjoillaan kera vihreän verso-yrttisalaatin ja talon juustoleivän 
 
Juustotarjotin kotimaisista herkuista (150g) 12,88 
Tarjoillaan keksien ja patongin kera  
 

Leipäjuustoa ja lakkahilloa, Mustaleima emmentalia ja rypäleitä,  
Kolatun briejuustoa ja viikunoita, Aurajuustoa ja mansikoita 
 
Extraa pääruokaan + 8,90€/hlö (esim. kanaa lisää 300g). Kaikki hinnat sisältävät alv 14% 
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