DELIKSET
Laadukkaista raaka-aineista
valmistettuja herkkuja alkupalaksi tai
pieneen nälkään. Syö täällä, vie kotiin
tai pakkaa vaikka mukaan piknikille!

SALAATIT
Nauti alkuruokana tai kokoa
runsaampi annos haluamillasi
täytteillä.

Katso päivän valikoima
suosituslistalta.
4 kpl ..................................................... 12 €
6 kpl .................................................... 17 €

Yksittäin ostettuna 3 € / kpl.
PÄIVÄN KEITTO ...................... 8 € / 10 €

TALON SALAATTI (M,G,VEG)...... 10,50 €

salaattia, talon kvinoabelugalinssisekoitusta,
puolikuivattuja tomaatteja,
hedelmiä, paahdettuja siemeniä
Kastikkeet: (M, G)

• mangovinegrette
• talon chilimajoneesi
• aioli
• minttu-soijajogurtti
• oliiviöljy / balsamico
Täyte +4 €

• pariloitu kotimainen kananfilee (M,G)
• katkarapuja & talonmajoneesi (M,G)
• pariloitua ranskalaista
vuohenjuustoa(VL,G)
• falafelpihvejä (M,G,VEG)

SYÖ TÄÄLLÄ TAI OTA MUKAAN
Haluamme helpottaa sinun ja perheesi arkea valmistamalla joka päivä suosittuja, tuttuja
ja maistuvia ruokia uusissa viihtyisissä tiloissamme nautittavaksi tai kotiin vietäväksi.
Hinnoittelemme mukaan myytävät tuotteet kilo, litra tai kappalehinnoin. Jätteen
vähentämiseksi pakkaamme tuotteet biohajoaviin ja kierrätettäviin pakkauksiin.

M maidoton / L laktoositon / G gluteeniton / VEG vegaaninen

STREET DELI

Burgerimme on testattu ja kehitelty kymmenien vuosien aikana golfravintoloissamme. Itsetehty
majoneesi ja tuore kotimainen rotukarjan burgerpihvi ovat parhaimman burgerin perusta. Kaikki
burgerit tarjoillaan ranskalaisten, vihersalaatin tai coleslawn kera. Pyydettäessä annokseen
gluteeniton leipä tai hampurilaissämpylä +1 €, bataattiranskalaiset vaihdettaessa +2 €

VEGE BURGER (M, VEG)............................15 €

falafelia, savupaprika-vegemajoneesia,
tomaatti-sipulisalsaa,
minttu-soijajogurttia, salaattia, rucolaa

CHEESE BURGER (L)................................... 14€

kotimainen rotukarjan burgerpihvi 160 g
cheddaria, talon chilimajoneesia,
marinoitua punasipulia, tomaattia,
Sauvon maustekurkkua ja salaattia
BBQ BACON BURGER (L)........................... 15€

LAMMASPITA (M).................................... 12€

tanskalaista lammaskebabia, aiolia,
talon chilikastiketta, marinoitua
punasipulia, tomaatti-sipulisalsaa ja
salaattia, minttu-soijajogurttia

CLUB SANDWICH (L)................................ 15€

pariloitua kotimaista kananfileettä,
pekonia, talon chilimajoneesia,
coleslaw, cheddaria, tomaattia ja
rapeaa salaattia
LISUKKEET

kotimainen rotukarjan burgerpihvi 160 g,
pekonia, BBQ-kastiketta, cheddaria, talon
chilimajoneesia, marinoitua punasipulia,
tomaattia, Sauvon maustekurkkua ja
salaattia

bataattiranskalaiset ....................................6 €

MEXICAN BURGER (L)............................... 15€

Aurajuusto.............3 €
vuohenjuusto ......3 €

kotimainen rotukarjan burgerpihvi 160 g,
chorizo-makkaraa, jalopenoa, cheddaria,
aiolia, tomaatti-sipulisalsaa ja salaattia
CHICKEN BURGER (L).............................. 16€

pariloitua kotimaista kananfileettä,
Aurajuustoa, marinoitua punasipulia,
talon chilimajoneesia, viikunahilloa ja
rucolaa

ranskalaiset....................................................4€
rotukarjan burgerpihvi 160 g lisänä .....4€
vihersalaatti...................................................4 €
coleslaw...........................................................4 €

chorizo...................3 €
pekoni....................3 €
DIPPIKASTIKKEET

aioli........................1 €
talon majo............1 €
vegaani savumajo 1 €

VEGE PITA (M,VEG)................................. 10€

falafelia, savupaprika
vegemajoneesia, talonchilikastiketta,
marinoitua punasipulia, tomaattisipulisalsaa ja salaattia, minttu-soija
jogurttia

M maidoton / L laktoositon / G gluteeniton / VEG vegaaninen

PIZZAT
Maukas pizzapohja leivotaan keittiössämme.
Pizzakastike maustetaan talon reseptin
mukaan ja sitä käytetään kaikkien
pizzojemme pohjana.
VEGE (L)..........................................................12 €

Puolikuivattua tomaattia, Kalamata-oliivia,
herkkusieniä, rucolaa, PYYDETTÄESSÄ
vegaaninen juusto (VEG)
MARGHERITA (VL) ………………………………..11 €

Mozzarella juustoa, tomaattia, yrtti-öljyä

CHORIZO (L).............................................. 14 €

Chorizoa, Kalamata-oliiveja,
herkkusieniä ja puolikuivattua tomaattia

JAMON & CHEVRE (VL)............................14 €

Ilmakuivattua kinkkua, vuohenjuustoa,
rucolaa

HAM & PINEAPPLE (VL).........................14 €

Maalaiskinkkua, tuoretta ananasta ja
Aurajuustoa
Ekstratäyte…………………..2 €

FISU (L)............................................................14 €

Katkarapuja, savulohta ja punasipulia

JÄLKIRUOAT
Jälkiruoka kruunaa aterian! Tai nauti kun vaan tekee mieli herkutella. Suussa sulavat ja
käsintehdyt suklaakohvehdit tulevat Espoosta Gagulta. Jymy luomujäätelö taas tehdään
pienellä Suomisen Maidon tehtaalla.
VITRIINIKAKKU TAI

MUD CAKE (M,G)
raikas marjakastike kotimaisista
marjoista ja talon vaniljakermaa (L)
……………………………………………………………… 7 ,50 €

TÄYTEKERMAKAKKU............................... 6 €

TALON CREME BRULEE (L,G)
.......................................................................7,50 €

- luomu (G)...................................................5,50 €
- minttu-suklaa (VEG)..............................5,50 €

JYMYJÄÄTELÖ PIKARIT (1,25 dl)

Kysy makuvaihtoehtoja tarjoilijalta

HALUAMME TEHDÄ VASTUULLISIA VALINTOJA
Käytämme aina kotimaista kanaa. Naudan- ja porsaanliha sekä lihajalosteet ovat
kotimaisia tai EU:n alueelta. Käyttämämme kalatuotteet MSC-sertifikoituja, eli
kala on pyydystetty ekologisesti kestävällä tavalla. Gluteenittomat (G) sekä
maidottomat (M) annokset ja vegaaniiset (VEG) annokset on merkitty listaan.
Kysy muista mahdollisista allergeeneista tarjoilijaltamme.

M maidoton / L laktoositon / VL vähälaktoosinen G gluteeniton / VEG vegaaninen
Emme pysty lupaamaan 100 % gluteenittomuutta, koska keittiössämme käsitellään
vehnäjauhoja.

