menu
Pizzat
Bologna

9,90

New York

9,90

Itsetehtyä perinteistä naudanjauhelihakastiketta, punasipulia ja rucolaa

Quattro stagioni

Kinkkua, herkkusieniä, katkarapuja ja tuorepaprikaa

Arina

Katkarapuja, salamia, aurajuustoa ja ananasta

Capricciosa

Kinkkua ja herkkusieniä

13,90

Arctica

13,90

Chorizo-makkaraa, makeaa chiliä, vuohenjuustoa, punasipulia ja rucolaa

Kiviuunin uumenissa paistetun pizzasi tarjoamme sinulle aina itsetehdyllä
taikinalla sekä kastikkeella tuoreiden ja laadukkaiden raaka-aineiden kanssa.
Tervetuloa makumatkalle!

Kinkkua, ananasta ja aurajuustoa

Diablo

9,90
10,90
10,50

Savulohta, jokirapuja, smetanaa, tuoretilliä ja punasipulia

Pannupizzat
Pan Americano

10,90

Pan Salamino

10,90

Pan Tonno

10,90

Pan Personale

8,90

Kinkkua, ananasta ja aurajuustoa

Chorizo-makkaraa, ananasta ja paprikaa

Tonnikalaa, katkarapuja ja punasipulia

Yksi omavalintainen täyte. Lisätäytteet 1€ / 2€

Festivo

11,90

Marinara

9,90

Burgerit

Di Pollo

10,50

Beef burger –ateria

13,00

Chicken burger –ateria

13,00

Momento burger –ateria

15,90

Salamia, kinkkua, katkarapuja, punasipulia ja valkosipulia tuplajuustolla

Tonnikalaa, katkarapuja ja punasipulia

Kanaa, makeaa chilikastiketta, ananasta ja tuorepaprikaa

Cacciatora

9,90

Mafioso

10,90

Sorentino

10,90

Oma valinta

9,00

Salamia, tuorepaprikaa ja herkkusieniä

Savupekonia, kananmunaa, salamia ja sipulia

Kebablihaa, kirsikkatomaattia, punasipulia, fetajuustoa ja makeaa chiliä

Yksi omavalintainen täyte.

Lisätäytteet 1€ / täyte paitsi erikoistäytteet (ilmakuivattu kinkku, chorizomakkara, vuohenjuusto, savulohi, bufalamozzarella, grillattu tuorepaprika,
paistettu sipuli-metsäsienisekoitus ja jokirapu) 2€ / täyte
Kaikkiin pizzoihimme kuuluu tomaattikastike ja juustosekoitus. Pyydettäessä
myös valkosipuli.

13,90

13,90

Ilmakuivattua kinkkua, pestokastiketta, kirsikkatomaattia, bufalamozzarellaa
ja rucolaa

Provencale

12,90

Tuorepaprikaa ja sipulia grillattuna, oliiveja, herkkusieniä, kirsikkatomaattia,
bufalamozzarellaa ja rucolaa

Formaggi

13,90

Bufalamozzarellaa, fetajuustoa, parmesan-lastuja, pestokastiketta ja rucolaa

Primavera

12,90

Napoletana

13,90

Kanaa, vuohenjuustoa, aurinkokuivattua tomaattia, pestoa ja rucolaa

Jauhettu maudan kokolihapihvi (190g), pekonia, BBQ-kastiketta, aiolia,
salaattisekoitusta, marinoitua punasipulia, paprikaa, maustekurkkua,
herkkumajoneesia, cheddarjuustoa, ranskanperunoita ja paneroituja
sipulirenkaita

Pastat
Pasta bolognese

10,90

Curry-kanapasta

11,90

Pasta frutti di mare

11,90

Pasta carretiere

11,90

Pasta vegetariana

11,90

Lohipasta

11,90

Pasta carbonara

11,90

Hunajamarinoitua broilerinrintaa, kermaisaa curry-tomaattikastiketta,
sipulia ja pennepastaa

Chorizo-makkaraa, BBQ-kastiketta, paistettua sipulia ja metsäsieniä sekä
rucolaa

Italiano Classico

Jauhettu kanan kokolihapihvi (160g), salaattisekoitusta, marinoitua
punasipulia, paprikaa, maustekurkkua, herkkumajoneesia, cheddarjuustoa, ranskanperunoita ja paneroituja sipulirenkaita

Perinteistä bolognesekastiketta ja liguinepastaa L

Pizza Speciale
Chorizo

Jauhettu naudan kokolihapihvi (190g), salaattisekoitusta, marinoitua
punasipulia, paprikaa, maustekurkkua, herkkumajoneesia, cheddarjuustoa, ranskanperunoita ja paneroituja sipulirenkaita

Ilmakuivattua kinkkua, anjovista, oliiveja, punasipulia, kapriksia ja rucolaa

Tonnikalaa, katkarapuja, tomaattista valkoviini-kermakastiketta ja
pennepastaa

Kinkkua, salamia, tuorepaprikaa, herkkusieniä, tomaattikermakastiketta
ja pennepastaa

Tuorepaprikaa, herkkusieniä, sipulia, oliiveja, tomaattia, aurajuustoa,
tomaattikermakastiketta ja pennepastaa

Savulohta, lehtipinaattia, tuorepaprikaa, kermaisaa hummeri-valkoviinikastiketta ja pennepastaa

Savupekonia, sipulia, kananmunaa, yrttikermakastiketta ja liguinepastaa

Vuohenjuusto-pestopasta

11,90

Härän sisäﬁleepihvit

Vuohenjuusto-pestopasta kanalla

13,90

Yankee steak

21,90

Rosépippuriseläkkeet

21,90

Härkää bearnaise

19,90

Salsahärkä

20,90

Chateubriand

20,90

Vuohenjuustoa, pestoa, aurinkokuivattua tomaattia, valkoviini-kermakastiketta ja liguinepastaa

Kanaa, vuohenjuustoa, pestoa, aurinkokuivattua tomaattia, valkoviinikermakastiketta ja liguinepastaa

Lihapullapasta

Pieniä naudanlihapullia, kermaisaa tomaattikastiketta ja liguinepastaa

Pasta genovese

Savupekonia, metsäsieniä, sipulia, kermakastiketta ja pennepastaa

Grillattu härän sisäfileepihvi (200g), rapeaksi paistettua pekonia ja
talon maustevoita G

11,90

Pariloitu härän sisäfileepihvi (200g) ja rosépippurikermakastiketta

11,90

Grillattu härän sisäfileepihvi (200g) ja bearnaisekastiketta G

Kaikkiin pastoihimme sisältyy parmesanjuusto ja sämpylä.
Liguine on litteää spagettia.

Grillattu härän sisäfileepihvi (200g), pariloitua sipulia ja salsakastiketta L G

Porsaan ulkoﬁleet

Grillattu härän sisäfileepihvi (200g) ja talon maustevoita G

Porsaanleike

9,50

Hawaijinleike

10,90

Pippurileike

10,90

Metsästäjänleike

10,90

Aurajuustoleike

10,90

Meksikonleike

10,90

Grillattu porsaanleike ja talon maustevoita G
Grillattu porsaanleike, currymajoneesia ja grillattua ananasta L G

Grillattu porsaanleike ja klassikko pippurikermakastiketta
Grillattu porsaanleike ja metsäsienikermakastiketta G
Grillattu porsaanleike ja aurajuustokermakastiketta G

Grillattu porsaanleike ja tulista tuorepaprikalla, sipulilla ja jalapeñolla
höystettyä tomaattikastiketta L G

Sveitsinleike

11,90

Talon leike

11,90

Wieninleike

11,90

BBQ-Leike

11,90

Palvikinkulla ja juustolla täytetty leivitetty porsaanleike sitruunalla

Grillattu porsaanleike ja pekonilla, hillosipulilla, herkkusienillä sekä
sipulilla höystettyä punaviinikastiketta L G
Paneroitu porsaanleike sitruunalla, anjoviksella ja kapriksella L
Grillattu porsaanleike, barbecue-pekonikastiketta L G

Härän ulkoﬁleepihvit

Broilerin ﬁleepihvit
Currybroileria

10,90

Pippuribroileria

10,90

Aurajuustobroileria

10,90

Salsa-cheddar broileria

11,90

BBQ-broileria

11,90

Mexicon broileria

11,90

Kanafajitas

15,90

Tex-mex parilapaistos

15,90

Broilerin rintafileetä, currymajoneesia ja grillattua ananasta L G

Broilerin rintafileetä ja pippurikermakastiketta
Broilerin rintafileetä ja aurajuustokermakastiketta G
Broilerin rintafileetä ja salsa-cheddarjuustokastiketta G
Broilerin rintafileetä, barbecue-pekonikastiketta L G

Broilerin rintafileetä, tuorepaprikalla, sipulilla ja jalapeñolla höystettyä
tulista tomaattikastiketta L G

Pariloitua suikaloitua broilerinrintaa, sipulia, tuorepaprikaa, jalapeñoa,
ananasta, salsakastiketta ja smetanaa G

Pariloitua ja suikaloitua härän ja broilerin fileetä, sipulia, tuorepaprikaa,
jalapeñoa, ananasta, salsakastiketta ja smetanaa G

Kalat
Pariloitua lohta

12,90

Paneroitua punakampelaa

12,40

Pariloitua lohta ja tartarkastiketta L G

Grillipihvi

Pariloitu härän ulkofileepihvi (200g) ja talon maustevoita G

15,90

Paneroitua punakampelaa ja tartarkastiketta L

Lehtipihvi

14,90

Klassikko pippuripihvi

15,90

Gorgonzola härkä

15,90

Talon härkä

Pariloitu härän ulkofileepihvi (200g) ja pekonilla, hillosipuleilla, herkkusienillä sekä sipulilla höystettyä punaviinikastiketta L G

Raikasta salaattisekoitusta, fetajuustoa, marinoituja kasviksia, oliiviöljyvinaigretteä ja rucolaa

Grillattu, ohueksi nuijittu härän ulkofileepihvi (160g) ja pippurikermakastiketta, aurajuustokermakastiketta tai talon maustevoita

Pariloitu härän ulkofileepihvi (200g) ja klassikko pippurikermakastiketta

Salaatit
Caesar-salaatti

11,90

16,90

Välimerellinen salaatti

10,90

Chili-valkosipuli härkä

16,90

Katkarapu-mozzarellasalaatti

10,90

Venäläinen sipulipihvi

16,90

Lämmin lohisalaatti

12,90

Metsästäjänpihvi

10,00

Lämmin kanasalaatti

12,90

Grillattu härän ulkofilepihvi (200g) ja aurajuustokermakastiketta G

Grillattu härän ulkofileepihvi (200g) ja tuorepaprikalla, sipulilla sekä
jalapeñolla höystettyä tulista tomaattikermakastiketta G

Grillattu härän ulkofileepihvi (200g) ja pariloitua sipulia, suolakurkkua
ja smetanaa G

Pariloitu naudan jauhelihapihvi (190g) ja sipulilla maustettua herkkusienikermakastiketta G

Perinteinen Caesar-salaatti valitsemallasi täytteellä (jättikatkarapu,
grillattu lohi, grillattu kana, savupekoni tai pariloitu vuohenjuusto)

Raikasta salaattisekoitusta, katkarapuja, bufalamozzarellaa, marinoituja
kasviksia, oliiviöljy-vinaigretteä ja rucolaa

Grillattua lohta, raikasta salaattisekoitusta, marinoituja kasviksia ja
tartarkastiketta

Grillattua kananrintaa, raikasta salaattisekoitusta, aioli- tai currymajoneesikastiketta, marinoituja kasviksia ja rucolaa

Lasten lista
Pizza jauhelihakastikkeella

6,50

Pizza kinkulla ja herkkusienillä

6,50

Pizza kinkkulla ja ananaksella

6,50

Pizza tonnikalalla ja katkaravuilla

6,50

Pasta

6,50

Nugetit

6,50

Lehtipihvi

6,50

Nakit ja ranskalaiset

6,50

Grillattua lohta

6,50

Spagettia ja jauhelihakastiketta L
Kananugetteja, ranskanperunoita ja majoneesidippi L
Grillattu ulkofilepihvi, ranskanperunoita ja maustevoita G
LG

Grillattua lohta, ranskanperunoita ja tartarkastiketta L G
Lisukevaihtoehdot: Ranskalaiset perunat, keitetyt perunat tai muusi
L = Laktoositon
G = Gluteeniton

