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Salaatit
Katkarapusalaatti					14,00
jäävuorisalaatti, kurkku, tomaatti, ananas,
paprika, katkarapu, rucola, sinappisalaattikastike

Kreikkalainen salaatti				12,00
jäävuorisalaatti, kurkku, tomaatti, ananas, paprika,
salaattijuusto, sipuli, oliivi, rucola, sinappisalaattikastike

			12,00

Tonnikalasalaatti

jäävuorisalaatti, kurkku, tomaatti, ananas,
paprika, tonnikala, sipuli, rucola, sinappisalaattikastike

Kanasalaatti						12,00
jäävuorisalaatti, kurkku, tomaatti, ananas,
paprika, kana, sipuli, rucola, sinappisalaattikastike

Kalaruoat
Grillattu lohifile

(g, I)					24,00

aurajuustokastike, ranskalaiset tai lohkoperunatw

Lohimedaljonki

(g, I)					24,00

valkosipulikermakastike, ranskalaiset tai lohkoperunat

Pariloitu lohifile

(g, I) 					24,00

sienikermakastike talon tapaan,
ranskalaiset tai lohkoperunat

Broileriruoat
Kanapitaleipä

(I)					10,00

kanafile, pitaleipä, currymajoneesi,
jäävuorisalaatti, tuoretomaatti, kurkku, sipuli

kanafile, pitaleipä, currymajoneesi, jogurttikastike,
jäävuorisalaatti, tuoretomaatti, kurkku, sipuli

(I)						13,50

Polloleike

paneroitu rintafile, kerma-ananaskastike,
ranskalaiset, lohkoperunat tai riisi

Broilerleike(I)						13,50
paneroitu rintafile, currykastike,
ranskalaiset, lohkoperunat tai riisi

Aura-broilerleike

(I)					14,00

Mexikanarintafile

(g, I)				17,00

Grillattu rintafile

(g, I)				17,00

paneroitu rintafile, aurajuustokastike,
ranskalaiset, lohkoperunat tai riisi
broilerin rintafile, chilikermakastike,
ranskalaiset, lohkoperunat tai riisi

broilerin rintafile, valkosipulikermakastike,
ranskalaiset, lohkoperunat tai riisi

Hunaja chickenfile

(g, I)				17,00

broilerin rintafile, hunajakermakastike,
ranskalaiset, lohkoperunat tai riisi

Lisämaksusta kasviksia 					2,00

Pastat
(I)						9,50

spaghetti, naudan jauhelihakastike, juusto

Pollopasta

(I)						10,00

spaghetti, grillikana, ananas, kermakastike, juusto

Kana-aurajuustopasta

12 cl

16 cl

24 cl

24,00
29,00
30,00

4,50
5,50
5,50

6,00
7,00
7,00

9,00
10,00
10,00

pullo

12 cl

16 cl

24 cl

5,50
6,50
5,50

7,00
9,00
7,00

10,00
12,00
10,00

Gulara Chardonnay/Australia		
Invenio Riesling/Saksa		
Lindemans Chardonnay/Australia

Punaviinit
Mastia Valpolicella Ripasso/Italia
Dead Man’s Dice/Argentiina		
Cabernet Sauvignon/Australia		

30,00
39,00
29,00

Gulara
Chardonnay

Mastia Valpolicella
Ripasso

Australia

Italia

Viinin tuoksu on raikas ja siitä
löytyy aavistus banaania ja
päärynäkaramellia. Puolikuiva,
kevyt, pirteähappoinen ja tasapainoinen maku. Jälkimaussa
aavistus vihreitä hedelmiä.

Laadukas, tyylikkään tuoksuinen
punaviini, joka sisältää punaisten
hedelmien aromeja sekä hilloisuutta. Kuiva, keskitäyteläinen
viini, jossa voi maistaa punaisten
marjojen sävyjä. Miellyttävä sekä
silkkinen jälkimaku.

Ruoka/tarjoilusuositus:
Äyriäiset, salaatit, alkupalat,
kasvisruoka ja aperitiiviksi.

Ruoka/tarjoilusuositus:
Italialainen ruoka, pizza & pasta ja
vahvat juustot.

(I)

			11,00

Invenio
Riesling

Dead Man’s Dice
Malbec, Mendoza

Saksa

Argentiina

Raikas valkoviini, jonka tuoksussa on kukkaisuutta, sitrusta
ja herkullista omenaisuutta.
Maku on pirteän hapokas,
johon runsas hedelmäisyys
tuo tasapainoa.

Syvän ja voimakassävyisen
Malbec-rypäleestä tehdyn
viinin tuoksussa on voimakkaita
luumun, kriikunan ja tumman
suklaan aromeita. Maku on runsas ja siinä on useita kerroksia.
Mukana on tammea ja runsaasti hienostuneita tanniineja.

Ruoka/tarjoilusuositus:
Äyriäiset, salaatit, alkupalat,
kasvisruoka ja aperitiiviksi.

Lindemans
Chardonnay
Australia

Pirteä, valkoviini, jonka hedelmäiseen tuoksuun yhdistyy
hapokas, limettinen, hieman
mantelinen maku omenan ja
päärynän kera. Täyteläisyydeltään kevyt ja makeudeltaan
kuiva.
Ruoka/tarjoilusuositus:
Kana- ja kalkkunaruoka, rasvainen kala, salaatit ja porsas.

spaghetti, grillikana, aurajuusto, kermakastike, juusto

Meren antimet

(I)					12,00

spaghetti, tonnikala, katkarapu, simpukka, aurajuusto,
juusto, kermakastike

Carbonara

(I)						11,00

spaghetti, kinkku, herkkusieni, pekoni, juusto, kermakastike

Hotpasta

pullo

(I) 						12,00

Kanarulla

Bolognese

Valkoviinit

(I)						11,00

spaghetti, pepperoni, jalapeno, kinkku, aurajuusto,
kermakastike, juusto

Talon pasta

(I)						11,00

Bello Gusto

(I)						12,00

spaghetti, naudan jauheliha, jalapeno, salaattijuusto,
kermakastike, juusto
spaghetti, grillikana, meetvursti, harisa (chilitahna),
valkosipuli, kermakastike, juusto

Ruoka/tarjoilusuositus:
Sopii erinomaisesti naudanlihan
seuraksi pihveistä pataruokiin.

Lindemans
Cabernet
Sauvignon
Australia

Hieman mausteisen tuoksuinen,
mutta kuiva ja keskitäyteläinen
punaviini. Maultaan keskitanniininen, kirsikkainen, mausteinen ja
kevyen vaniljainen.
Ruoka/tarjoilusuositus:
Grilliruoka, mausteiset makkarat,
porsas, kana- ja kalkkunaruoat.

Kuohuviinit
Vignana Prosecco
DOC Extra Dry
Italia

pieni pullo
12,00

Virvoitusjuomat
Virvoitusjuomat 0,33 l				
2,50
Virvoitusjuomat 0,5 l				3,50
Virvoitusjuomat 1,5 l				5,00

RAVINTOLA

RAVINTOLA

Burgerit

Kasvisruoat

						€ burgeri

€ ateria

Max Burger				7,00		12,00
75 g täyslihapihvi, cheddarjuusto, salaatti,
suolakurkku, tuoretomaatti, ketsuppi, majoneesi

Mega Burger				9,00		

15,00

			9,00		

15,00

Chickenburger				8,00		

15,00

Mexicana Burger			 9,00		

15,00

140 g täyslihapihvi, cheddarjuusto, sipuli,
kananmuna, suolakurkku, tuoretomaatti, ketsuppi, majoneesi

Pekoniburger

140 g täyslihapihvi, cheddarjuusto, pekoni,
sipuli, suolakurkku, tuoretomaatti, ketsuppi, majoneesi
kanapihvi, cheddarjuusto, sipuli,
suolakurkku, tuoretomaatti, ketsuppi, majoneesi

140 g täyslihapihvi, cheddarjuusto, sipuli,
jalapeno, suolakurkku, tuoretomaatti, ketsuppi, majoneesi

(I)						11,00

Kasvispasta

spaghetti, herkkusieni, tomaatti, sipuli, paprika,
ananas, kermakastike, juusto

Falafel kasvispullat

(I)				11,00

kasvispullat, kermakastike,
ranskalaiset, lohkoperunat tai riisi

Falafel-pitaleipä

kasvispullat, kermakastike,
salaatti, tuoretomaatti, sipuli

				9,50

					11,00

Vegetarianapizza

tuoretomaatti, ananas, paprika, herkkusieni,
oliivi, aurajuusto

Liharuokia
Wienerleike

(I)						13,00

porsaan ulkofile, anjovis, sitruuna,
ranskalaiset tai lohkoperunat

Sheriffin grill
Pienet ranskalaiset perunat			
4,00
Isot ranskalaiset perunat				
5,00
Chicken wings						7,50

6 kpl, ranskalaiset perunat
12 kpl, ranskalaiset perunat					13,00
dipit, currymajoneesi tai chilimajoneesi

Chicken nuggets					6,50
6 kpl, ranskalaiset perunat
12 kpl, ranskalaiset perunat					
dipit, currymajoneesi tai chilimajoneesi

12,00

Makkaraperunat					8,50

Maukkaat lihapullat

(I)				14,00

kermakastike, ranskalaiset tai lohkoperunat

Grillipossupihvi

(g, I) 					14,00

grillattu porsaan ulkofile, maustevoi,
ranskalaiset tai lohkoperunat

Oskarinleike

(I)						15,00

porsaan ulkofile, katkarapu-bearnaisekastike,
ranskalaiset tai lohkoperunat

(I)					15,00

Metsästäjänleike

porsaan ulkofile, herkkusienikastike,
ranskalaiset tai lohkoperunat

Sveitsinleike

(I)						16,00

Pippurileike

(I)						16,00

kuutioitu makkara, grillimauste, ketsuppi,
ranskalaiset, sinappi

porsaan ulkofile, juusto-kinkkutäyte,
ranskalaiset tai lohkoperunat

kuutioitu nakki, ranskalaiset, ketsuppi,
sinappi, grillimauste

porsaan ulkofile, pippurikermakastike,
ranskalaiset tai lohkoperunat

Nakkikori						8,50

Aurajuustoleike

(I)					17,00

porsaan ulkofile, kerma-aurajuustokastike,
ranskalaiset tai lohkoperunat

Lasten ruoat (alle 12-vuotiaille)
Nauravat nakit (I)
nakkeja ja ranskalaiset

				6,00

Lasten hampurilainen
täyslihapihvi, cheddarjuusto

(I)

Baby pizza 			
kahdella täytteellä

			

			6,00

Vaarin maukkaat lihapullat
lihapullat, ranskalaiset

Pasta Bolognese

(I)			

(I)			

naudan jauhelihakastike, spaghetti

6,00
6,00

		6,00

Mexikana leike

(I)					17,00

porsaan ulkofile, chilikermakastike,
ranskalaiset tai lohkoperunat

Lehtipihvi

(g, I)						19,00

naudan ulkofile, maustevoi,
ranskalaiset tai lohkoperunat

Sipulipihvi

(g, I)						20,00

Talon pihvi

(g, I)						21,00

naudan ulkofile, paistettu sipuli,
ranskalaiset tai lohkoperunat

naudan ulkofile, paistettua kananmunaa,
ranskalaiset tai lohkoperunat

Mexikana pihvi

(g, I)					22,00

naudan ulkofile, chilikermakastike,
ranskalaiset tai lohkoperunat

Metsästäjänpihvi

(g, I)					22,00

Aurajuustohärkä

(g, I)					22,00

naudan ulkofile, herkkusienikastike,
ranskalaiset tai lohkoperunat

naudan ulkofile, kerma-aurajuustokastike,
ranskalaiset tai lohkoperunat

Jälkiruokia
Herkkumarjoja						5,50

erilaisia marjoja kinuskikastikkeessa

Vohvelijäätelö						5,00

Pippuripihvi (g, I)					28,00
naudan marmoriulkofile, pippurikermakastike,
ranskalaiset tai lohkoperunat
Kaikki pihvit ja leikkeet sisältävät jäävuorisalaatti,
tuoretomaatti, kurkku ja talon sinappikastike.

jäätelö, vohveli, suklaakastike

Lisämaksusta 						2,00

Talon kakku marjahillolla			
5,50
Kahvi/tee							1,70

vl = vähälaktoosinen // l = laktoositon // g = gluteeniton

kermaperunat, kermavalkosipuliperunat, juustoperunat,
aurajuustoperunat, riisi tai kasvikset.
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Pizzat
Kaikkiin pizzoihin tulee tomaattikastike ja juusto. € norm.		

€ perhe

1. Bolognese				10,00

20,00

2. Hawaiji 				10,00

20,00

naudan jauheliha

kinkku, ananas

3. Salami					10,00
salami, pepperoni

20,00

4. Al Tonno				10,00

20,00

5. Francescana				10,50

21,00

6. Tutti Frutti				11,00

21,50

7. Bella Italia				11,00

21,50

tonnikala, sipuli

kinkku, herkkusieni, pekoni

katkarapu, tonnikala, simpukka

kinkku, ananas, tuore kirsikkatomaatti,
aurajuusto, mozzarella

8. Viking kulta				12,00

24,00

9. Mafia Pizza				11,00

22,00

10. Mexico Hot				12,00

24,00

11. Quattro Stagione		 11,00

22,00

12. Honey & Fire			 11,00

22,00

13. Sheriffi Pizza			 11,00

22,00

14. Hannibal				12,00

24,00

12,00

24,00

pekoni, palvikinkku, kirsikkatomaatti,
ananas, valkosipuli, rucola

salami, katkarapu, ananas, aurajuusto
jalapeno, pepperonimakkara,
harisa (chilitahna), salami

kinkku, katkarapu, oliivi,
herkkusieni, paprika

jalapeno, kana, pepperonimakkara,
luomuhunaja

salami, kinkku, katkarapu, tuplajuusto,
sipuli, valkosipuli

kinkku, salami, naudan jauheliha,
mozzarellajuusto

15. Barbeque Pizza			
grillikana, pekoni, BBq-kastike,
mozzarellajuusto

16. Kellokoski Special		 11,00
kinkku, varraskebab, kirsikkatomaatti, sipuli

22,00

17. Kokin Pizza			 11,00

22,00

18. Karthago				12,00

24,00

kebabliha, salami, kinkku, sipuli

grillikana, sipuli, mozzarellajuusto,
salaattijuusto, valkosipuli, oliivi

19. Superpizza				11,00
pekoni, salami, kinkku, sipuli,
valkosipuli, aurajuusto

20. Pollo Pizza				11,00
grillikana, ananas, aurajuusto

22,00

Pizzat				€ norm.

€ perhe

21. New York				12,00

24,00

22. Dillinger				12,00

24,00

23. Oriental				12,00

22,00

24. Talon Pizza				13,00

26,00

25. Mon Chéri pizza			

13,00

26,00

26. Mega Special

13,00

24,00

pepperonimakkara, naudan jauheliha,
aurajuusto, valkosipuli, mozzarellajuusto

salami, kinkku, tonnikala, pekoni, kananmuna

kebabliha, sipuli salaattijuusto,
kirsikkatomaatti, jalapeno

pepperoni, tuplasalami, kebabliha,
kinkku, tuplajuusto

pepperonimakkara, jalapeno,
aurinkokuivattu tomaatti, palvikinkku, rucola
			

palvikinkku, naudan jauheliha, salami,
ananas, aurajuusto, rucola

27. Fantastico				
		 1 täyte valinnan mukaan		
2 täytettä valinnan mukaan 		
		 3 täytettä valinnan mukaan 		
4 täytettä valinnan mukaan
•
•
•
•
•
•
•

10,00
11,00
12,00
13,00

lisätäyte					1,50
lisätäyte valkosipuli			
1,00
pizzan puolitus				1,50
gluteeniton pizzapohja			
4,50
salaatti pizzan päällä			
2,50
smetana pizzan päällä			
1,50
majoneesi (chili, valkosipuli, curry) 1,50

		
		
		
		
		
		
		

20,00
22,00
24,00
26,00
3,00
2,00
2,00
5,00
3,00
3,00

Kebabit
1. Leipäkebab						9,50
pitaleipäkebab, jäävuorisalaatti, jogurttikastike

2. Kebab salaatilla					10,00
kebabliha, enemmän jäävuorisalaattia, jogurttikastike,
lämmin pitaleipä

3. Kebab ranskalaisilla

			11,00

kebabliha, ranskalaiset, jäävuorisalaatti, jogurttikastike

4. Lohkoperunakebab				11,50
kebabliha, lohkoperunat, jäävuorisalaatti, jogurttikastike

5. Valkosipuli-kermaperunakebab		
kebabliha, valkosipulikermaperunat,
jäävuorisalaatti, jogurttikastike

13,00

6. Riisikebab						10,00
kebabliha, riisi, jäävuorisalaatti, jogurttikastike

22,00

7. Kermaperunakebab				12,00
kebabliha, kermaperunat, jäävuorisalaatti, jogurttikastike

8. Iskender kebab					11,00
kebabliha, leipäkuutioita, jäävuorisalaatti, jogurttikastike

9. Rullakebab						11,00
kebabliha, leipä, jäävuorisalaatti, jogurttikastike

10. Kebabspecial					12,00
kebabliha, ranskalaiset, riisi,
jäävuorisalaatti, jogurttikastike

