
Vanhavaltatie 208, 04500 KELLOKOSKI

 09 284 994
Aukioloajat:

ma suljettu
ti-to 10-21
pe 10-22
la 11-22
su 11-21

Meiltä monipuoliset ruoka-annokset!
A-oikeudet

www.ravintolacherif.fiLeikkeet
1. Oskarinleike (I)    14,00 

porsaan ulkofile, katkarapu-bearnaisekastike, 
ranskalaiset tai lohkoperunat

2. Sveitsinleike (I)    15,00 
porsaan ulkofile, juusto-kinkkutäyte,  
ranskalaiset tai lohkoperunat

3. Metsästäjänleike (I)    14,00 
porsaan ulkofile, herkkusienikastike,  
ranskalaiset tai lohkoperunat

4. Wienerleike (I)    12,00 
porsaan ulkofile, anjovis, sitruuna,  
ranskalaiset tai lohkoperunat

5. Pippurileike (I)    15,00 
porsaan ulkofile, pippurikermakastike,  
ranskalaiset tai lohkoperunat

6. Aurajuustoleike (I)    16,00 
porsaan ulkofile, kerma-aurajuustokastike,  
ranskalaiset tai lohkoperunat

7. Mexikana leike (I)    16,00 
porsaan ulkofile, chilikermakastike,  
ranskalaiset tai lohkoperunat

Kalaruoat
1. Grillattu lohifile (g, I)   17,50 

aurajuustokastike, ranskalaiset tai lohkoperunat
2. Lohimedaljonki (g, I)   17,50 

valkosipulikermakastike, ranskalaiset tai lohkoperunat 
3. Pariloitu lohifile (g, I)    17,50 

sienikermakastike talon tapaan, 
ranskalaiset tai lohkoperunat

Pihvit
1. Maukkaat lihapullat (I)   13,00 

kermakastike, ranskalaiset tai lohkoperunat
2. Grillipossupihvi (g, I)    13,00 

grillattu porsaan ulkofile, maustevoi, 
ranskalaiset tai lohkoperunat 

3. Lehtipihvi (g, I)    16,00 
naudan ulkofile, maustevoi, 
ranskalaiset tai lohkoperunat

4. Sipulipihvi (g, I)    17,00 
naudan ulkofile, paistettu sipuli,  
ranskalaiset tai lohkoperunat

5. Talon pihvi (g, I)    17,00 
naudan ulkofile, paistettua kananmunaa, 
ranskalaiset tai lohkoperunat

6. Mexikana pihvi (g, I)    18,00 
naudan ulkofile, chilikermakastike,  
ranskalaiset tai lohkoperunat

7. Metsästäjänpihvi (g, I)   18,00 
naudan ulkofile, herkkusienikastike,  
ranskalaiset tai lohkoperunat

8. Aurajuustohärkä (g, I)   19,00 
naudan ulkofile, kerma-aurajuustokastike, 
ranskalaiset tai lohkoperunat

9. Pippuripihvi (g, I)    27,00 
naudan marmoriulkofile, pippurikermakastike, 
ranskalaiset tai lohkoperunat 

Kaikki pihvit ja leikkeet sisältävät jäävuorisalaatti,  
tuoretomaatti, kurkku ja talon sinappikastike.
Lisämaksusta      2,00
kermaperunat, kermavalkosipuliperunat, juustoperunat, 
aurajuustoperunat, riisi tai kasvikset.

Sheriffin grill
1. Pienet ranskalaiset perunat  3,00 

2. Isot ranskalaiset perunat  4,00 

3. Chicken wings    7,50 
6 kpl, ranskalaiset perunat 
12 kpl, ranskalaiset perunat   13,00 
dipit, currymajoneesi tai chilimajoneesi

4. Chicken nuggets    6,50 
6 kpl, ranskalaiset perunat 
12 kpl, ranskalaiset perunat    12,00 
dipit, currymajoneesi tai chilimajoneesi

5. Makkaraperunat    8,50 
kuutioitu makkara, grillimauste, ketsuppi,  
ranskalaiset, sinappi

6. Nakkikori     8,50 
kuutioitu nakki, ranskalaiset, ketsuppi,  
sinappi, grillimauste

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

Broileriruoat
1. Kanapitaleipä (I)    9,00 

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

2. Kanarulla (I)      11,00 
kanafile, pitaleipä, currymajoneesi, jogurttikastike, 
jäävuorisalaatti, tuoretomaatti, kurkku, sipuli

3. Polloleike (I)     12,50 
paneroitu rintafile, kerma-ananaskastike, 
ranskalaiset, lohkoperunat tai riisi

4. Broilerleike(I)     12,50 
paneroitu rintafile, currykastike, 
ranskalaiset, lohkoperunat tai riisi

5. Aura-broilerleike (I)   13,00 
broilerin rintafile, aurajuustokastike, 
ranskalaiset, lohkoperunat tai riisi

6. Mexikanarintafile (g, I)   16,00 
broilerin rintafile, chilikermakastike, 
ranskalaiset, lohkoperunat tai riisi

7. Grillattu rintafile (g, I)   16,00 
broilerin rintafile, valkosipulikermakastike, 
ranskalaiset, lohkoperunat tai riisi

8. Hunaja chickenfile (g, I)   16,00 
broilerin rintafile, hunajakermakastike, 
ranskalaiset, lohkoperunat tai riisi 

Lisämaksusta kasviksia     2,00

Kasvisruoat
1. Kasvispasta (I)    10,00 

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

2. Falafel kasvispullat (I)   10,00 
kasvispullat, kermakastike,  
ranskalaiset, lohkoperunat tai riisi 

3. Falafel-pitaleipä     8,50 
kasvispullat, kermakastike,  
salaatti, tuoretomaatti, sipuli

4. Vegetarianapizza     10,00 
tuoretomaatti, ananas, paprika, herkkusieni,  
oliivi, aurajuusto

RAVINTOLA



Pizzat
Kaikkiin pizzoihin tulee tomaattikastike ja juusto. € norm.  € perhe
1. Bolognese    9,00   18,00 

naudan jauheliha
2. Hawaiji     9,00  18,00 

kinkku, ananas
3. Salami     9,00  18,00 

salami, pepperoni
4. Al Tonno    9,00  18,00 

tonnikala, sipuli
5. Francescana    9,50  19,00 

kinkku, herkkusieni, pekoni
6. Tutti Frutti    10,00  19,50 

katkarapu, tonnikala, simpukka
7. Bella Italia    10,00  19,50 

kinkku, ananas, tuore kirsikkatomaatti,  
aurajuusto, mozzarella

8. Viking kulta    11,00  22,00 
pekoni, palvikinkku, kirsikkatomaatti,  
ananas, valkosipuli, rucola

9. Mafia Pizza    10,00 20,00
 salami, katkarapu, ananas, aurajuusto
10. Mexico Hot    11,00  22,00
    jalapeno, pepperonimakkara,  

   harisa (chilitahna), salami
11. Quattro Stagione  10,00  20,00
    kinkku, katkarapu, oliivi,  

   herkkusieni, paprika
12. Honey & Fire   10,00  20,00
    jalapeno, kana, pepperonimakkara, 

   luomuhunaja
13. Sheriffi Pizza   10,00  20,00
         salami, kinkku, katkarapu, tuplajuusto, 

   sipuli, valkosipuli
14. Hannibal    11,00  22,00
    kinkku, salami, naudan jauheliha,  

   mozzarellajuusto
15. Barbeque Pizza   11,00  22,00
         grillikana, pekoni, BBq-kastike, 

   mozzarellajuusto
16. Kellokoski Special  10,00  20,00
    kinkku, varraskebab, kirsikkatomaatti, sipuli
17. Kokin Pizza   10,00  20,00
    kebabliha, salami, kinkku, sipuli
18. Karthago    11,00  22,00
    grillikana, sipuli, mozzarellajuusto,  

   salaattijuusto, valkosipuli, oliivi
19. Superpizza    10,00  20,00
    pekoni, salami, kinkku, sipuli,  

   valkosipuli, aurajuusto
20. Pollo Pizza    10,00  20,00
    grillikana, ananas, aurajuusto
21. New York    11,00  22,00
     pepperonimakkara, naudan jauheliha,  

    aurajuusto, valkosipuli, mozzarellajuusto
22. Dillinger    11,00  22,00
     salami, kinkku, tonnikala, pekoni, kananmuna
23. Oriental    11,00  20,00
     kebabliha, sipuli salaattijuusto,  

    kirsikkatomaatti, jalapeno
24. Talon Pizza    12,00  24,00
     pepperoni, tuplasalami, kebabliha, 
          kinkku, tuplajuusto

Pastat
1. Bolognese (I)      9,50 

spaghetti, naudan jauhelihakastike, juusto
2. Pollopasta (I)      10,00 

spaghetti, grillikana, ananas, kermakastike, juusto
3. Kana-aurajuustopasta (I)    11,00 

spaghetti, grillikana, aurajuusto, kermakastike, juusto
4. Meren antimet (I)     12,00 

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

5. Carbonara (I)      11,00 
spaghetti, kinkku, herkkusieni, pekoni, juusto, kermakastike

6. Hotpasta (I)      11,00 
spaghetti, pepperoni, jalapeno, kinkku, aurajuusto,  
kermakastike, juusto

7. Talon pasta (I)      11,00 
spaghetti, naudan jauheliha, jalapeno, salaattijuusto,  
kermakastike, juusto

8. Bello Gusto (I)      12,00 
spaghetti, grillikana, meetvursti, harisa (chilitahna),  
valkosipuli, kermakastike, juusto

Salaatit
1. Katkarapusalaatti     12,00 

jäävuorisalaatti, kurkku, tomaatti, ananas,  
paprika, katkarapu, rucola, sinappisalaattikastike

Kreikkalainen salaatti    10,00 
jäävuorisalaatti, kurkku, tomaatti, ananas, paprika, 
salaattijuusto, sipuli, oliivi, rucola, sinappisalaattikastike

Tonnikalasalaatti     10,00 
jäävuorisalaatti, kurkku, tomaatti, ananas,  
paprika, tonnikala, sipuli, rucola, sinappisalaattikastike

Kanasalaatti      10,00 
jäävuorisalaatti, kurkku, tomaatti, ananas,  
paprika, kana, sipuli, rucola, sinappisalaattikastike

Burgerit
      € burgeri € ateria

1. Max Burger    7,00  10,00 
75 g täyslihapihvi, cheddarjuusto, salaatti, 
suolakurkku, tuoretomaatti, ketsuppi, majoneesi

2. Mega Burger    9,00  13,00 
140 g täyslihapihvi, cheddarjuusto, sipuli,  
kananmuna, suolakurkku, tuoretomaatti, ketsuppi, majoneesi

3. Pekoniburger   9,00  13,00 
140 g täyslihapihvi, cheddarjuusto, pekoni,  
sipuli, suolakurkku, tuoretomaatti, ketsuppi, majoneesi

4. Chickenburger   8,00  13,00 
kanapihvi, cheddarjuusto, sipuli,  
suolakurkku, tuoretomaatti, ketsuppi, majoneesi

5. Mexicana Burger   9,00  13,00 
140 g täyslihapihvi, cheddarjuusto, sipuli, 
jalapeno, suolakurkku, tuoretomaatti, ketsuppi, majoneesi

Pizzat
      € norm. € perhe
25. Mon Chéri pizza   12,00  24,00
    pepperonimakkara, jalapeno, 
    aurinkokuivattu tomaatti, palvikinkku, rucola
26. Nakkipizza    9,00  18,00
    nakki, rucola
27. Mega Special    11,00 22,00
    palvikinkku, naudan jauheliha, salami,  

   ananas, aurajuusto, rucola
28. Fantastico    
  1 täyte valinnan mukaan  8,50  17,00
  2 täytettä valinnan mukaan   9,00  18,00
  3 täytettä valinnan mukaan   10,00 20,00
  4 täytettä valinnan mukaan   11,00 22,00
       € norm. € perhe
• lisätäyte     1,00   2,00
• lisätäyte valkosipuli   0,50   1,00
• pizzan puolitus    1,00   1,00
• gluteeniton pizzapohja   4,00   
• salaatti pizzan päällä   2,00   4,00
• smetana pizzan päällä   1,00   2,00
• majoneesi (chili, valkosipuli, curry) 1,00   2,00
   

Kebabit
1. Leipäkebab      8,50 

pitaleipäkebab, jäävuorisalaatti, jogurttikastike
2. Kebab salaatilla     9,00 

kebabliha, enemmän jäävuorisalaattia, jogurttikastike,  
lämmin pitaleipä

3. Kebab ranskalaisilla    10,00 
kebabliha, ranskalaiset, jäävuorisalaatti, jogurttikastike

4. Lohkoperunakebab    10,50 
kebabliha, lohkoperunat, jäävuorisalaatti, jogurttikastike

5. Valkosipuli-kermaperunakebab  11,00 
kebabliha, valkosipulikermaperunat, 
jäävuorisalaatti, jogurttikastike

6. Riisikebab      9,00 
kebabliha, riisi, jäävuorisalaatti, jogurttikastike

7. Kermaperunakebab    11,00 
kebabliha, kermaperunat, jäävuorisalaatti, jogurttikastike

8. Iskender kebab     10,00 
kebabliha, leipäkuutioita, jäävuorisalaatti, jogurttikastike

9. Rullakebab      10,00 
kebabliha, leipä, jäävuorisalaatti, jogurttikastike

10. Kebabspecial     11,00 
kebabliha, ranskalaiset, riisi, jäävuorisalaatti, jogurttikastike

Lasten ruoat (alle 12-vuotiaille)

1. Nauravat nakit (I)     6,00 
nakkeja ja ranskalaiset

2. Lasten hampurilainen (I)     6,00 
täyslihapihvi, cheddarjuusto

3. Bayby pizza       6,00 
kahdella täytteellä

4. Vaarin maukkaat lihapullat (I)  6,00 
lihapullat, ranskalaiset

5. Pasta Bolognese (I)     6,00 
naudan jauhelihakastike, spaghetti 


