alkuruoat

Valkosipulileipää juustokuorrutteella 		
& PESTOA (L) Uutuus
..
......................................................4,90 €
Nacho el Reynold´s (G) ............................................8,90 €
Cheddarkastikkeella kuorrutettuja maissilastuja,
tomaattisalsaa, ranskankermaa, jalapenohaketta
ja makeita chilipaprikoita.

Vihersalaatti (M,G) ................................................... 4,90 €
Jäävuorisalaattia, rucolaa, paprikaa, kurkkua, tomaattia,
marinoitua punasipulia, juureslastuja sekä talon salaatinkastiketta.

Hot Wings (M,*G)
9,90 €
15 kpl ............................................................................ 13,90 €
20 kpl ................................................................:........... 17,90 €
10 kpl .............................................................................

Perinteisesti Siipiweikkojen tulisessa kastikkeessa tai
makeassa bbq-kastikkeessa. Kurkku- ja porkkanatikkuja
sekä vapaavalintainen dippi.

L = laktoositon | G = gluteeniton | *G = pyydettäessä gluteeniton
M = maidoton

salaatit

Juustosalaatti (G) ................................................... 14,50 €
Salaattisekoitus, rucolaa, paprikaa, kurkkua, tomaattia,
marinoitua punasipulia, makeita chilipaprikoita, juureslastuja,
suola-sokeripaahdettuja siemeniä, valintasi mukaan joko pariloitua
vuohenjuustoa tai halloumia, paholaisen hilloa sekä talon salaatinkastiketta.

E ...........

...

IT T ELEM

...

OS

M

..............

Pariloitua kananrintaa, rapeaa pekonia, salaattisekoitusta,
rucolaa, paprikaa, kurkkua, tomaattia, marinoitua punasipulia, makeita chilipaprikoita, juureslastuja, suolasokeripaahdettuja siemeniä sekä talon salaatinkastiketta.

........ S U

Kana-pekonisalaatti (M,G) ..................................... 15,90 €

Rautusalaatti (M,G) ................................................ 14,90 €
Paistettua rautua, salaattisekoitusta, rucolaa, paprikaa,
kurkkua, tomaattia, marinoitua punasipulia, makeita chilipaprikoita,
juureslastuja, suola-sokeripaahdettuja siemeniä sekä talon salaatinkastiketta.

L = laktoositon | G = gluteeniton | *G = pyydettäessä gluteeniton
M = maidoton

liharuoat

IT T ELEM

...

E ...........

...

OS

M

..............

Iänkaiken listala ollu mahottoman tykätty annos missä
pariloitua possun filettä, ranskalaisia, friteerattuja sipulirenkatia, kasviksia ja bearnaisesoosia. Siinä son, mitäpä
siihen muuta lisäämään.

........ S U

Sikkaa talon takkaa (*g) ...................................... 16,90 €

Metsuri (l,*g) ............................................................ 17,90 €
Son poka mettästäjän leipä, rohki hyäkin vielä ja sillon pitkät
perinteet. Eli siis härän lehtipihvi paahtoleivällä, sienisoosilla
ja vihersalaatilla.

Haaparanta Plaadet (l,*g) ................................... 20,60 €
Tämä son kuulkaa kuulusa ruoka, Kamraatin Ingvarikin laitto
Ikean Haaparannalle että sai käyä meilä syömässä Haaparanta
Plaadettia. Son niin hyyää ko siihen tullee viherpippurijuustolla
ja savuporolla täytetty härän lehtipivi, savuinen punaviinisoosi,
ranskalaiset ja kasvikset.

Posari (l,*g) ................................................................ 18,90€
Suomalainen vaihtoehto Haaparanta Plaadetille, pelkistettyä
toellisuutta. Tässä ei ole täytheitä vaan täyttä tavaraa nimensä
mukaan muistona lakkautetulle paikallislehdelle. Härän lehtipihvi,
maustevoi, kasvikset ja ristikkoperunat.

..............

L = laktoositon | G = gluteeniton | *G = pyydettäessä gluteeniton
M = maidoton
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Tässon kyseessä tolkun eväs. Lautaselle tullee pariloituja
possun ja härän ulkofileitä, riteerattujen sipulirenkhaitten ja
ristikkopottujen kans. Koko kommeus siunathaan kasviksilla,
maustevoila valkosipulimajoneesila.
Häätyy kelvata rantummallekki.

........ S U

Secamelska (l,*g) .................................................... 25,90 €

Ruutipihvi (l,*g) ...................................................... 22,90 €
Nyt on lautasella rohki mausteinen härän ulkofileepihvi. Siinä
se leppää ristikkoperunoilla ja kasviksilla. Tässon vielä kipollinen
valkosipulimajoneesia ja pihivin päällä maustevoita. Niin viepi
kielen mennessään.

Pihivi (l,*g)

Uutuus

.................................................... 22,50 €

Uusi ystävä lihanhimosille ja ruutipihvin faneille mutta ilman
ruutia. Sitä samaa härän ulkofilettä tässäki, yksinkertainen
kun on kaunista niin siinä pihivin päällä on valakosipulivoita
ja vieressä kasvikset sekä ranskalaiset.

...

...

..............

Uutuus

IT T ELEM

E ...........

Pippis (l,*g)

OS

M

Umpparin ruunaamaton kuningatar. Kato nyt mitä siinon
niin käsität ittekki. Härän sisäfileepihvi, pariloitua vuohenjuustoa, mustaherukkahyytelöä, kasviksia ja ranskalaiset
sekä savuinen punaviinisoosi. Eikö olekki selvästi
kuninkhaallinen?

........ S U

Torniotar (*g)...........................................................29,90 €

................................................... 29,50 €

Häätyy se kuningattarella olla kunkku, niin tässäpä son.
Sitä sisäfileepihviä on pyöritetty pippurissa, kermainen soosi
lorauksella wiskiä ja kasvisten kans pihivin kylkheen tekastu
pottugratiini.

L = laktoositon | G = gluteeniton | *G = pyydettäessä gluteeniton
M = maidoton

kanaruoat

Ellun Kana ............................................................... 14,90 €
Listan kärkievhäitä jo useamman vuen. Elikkä tästä on tykätty!
Siinon pariloitu kananrinta, salaattia, kurkkua, tomaattia,
ananassalsaa ja ranskankermaa, eli ihan vaikka ja mitä,
sitte pyöräytethään vehnätortilla rullalle ja kuorrutethaan
cheddarjuustola. Kuppiin laitethaan jalapeenoa silppuna nii
saapi itte lisätä potkua jos tahtoo.

Vuohenjuustokannaa (*G) ..................................... 18,90 €
Syökää kannaa sano joku viisas aikoinaan, olema sammaa
mieltä. Niimpä laitettiin kanale kaveriks vuohelta juustoa
ja bataateista pottuja, kruunattiin paholaisen hillolla ja kasviksilla.

Bearnaise kana (L,*G)

Uutuus

.................................. 17,90 €

Son just sitä, niinko sikkaa talon takkaa mutta kanalla.
Pariloitu rintafile, reilusti bearnaisesoosia, kasvikset ja
ranskalaiset.

Parempi Siipiveikko .................................................. 14,50 €
Riteerasimma korriin kanan paneroitua sisäfilettä, mozzarellatikkuja, sipulirenkaita, cheddar-jalapenopopperseja ja ristikkopottuja. Tälle kaikele saat dipin valita itte.

L = laktoositon | G = gluteeniton | *G = pyydettäessä gluteeniton
M = maidoton

kalaruoat
Perinteinen Rautu (l,g)

Uutuus

................................. 17,90 €

Lainattiin metsurilta sienisoosi kalalle ja keitettiin kunnon muusipotut, kasattiin sitte oiva kala-annos. Siinon siis paistettua rautua,
kasvikset, muusia ja sienisoosia. Avot!

Rautu a´la Umppari (l,g) Uutuus ................................ 17,50 €
Tämä ei ole mikkään kalavale vaan herkku vailla vertaa.
Pinaattirisoton kanssa laitethan paistettua rautua ja kasviksia.

vegaani

Ellun Kasvikset ......................................................... 14,90 €
Tämä son niinko tuo Ellun kana, mutta tehemä sen vegaanisena.
Eli son soijasuikaleita, vihanneksia, vihersalaattia, kaurakermaa
ja ananassalsaa käärittynä vehnätortilhaan. Kylkiäisiks sitte jalapenohaketta lisäämään potkua.

Umpparin Vegeburgeri .............................................. 14,90 €
Kasvispihvi, rucola, marinoitu punasipuli, tomaatti, valkosipulikastike ja bataattiranskalaiset.

Hot Garlic Vegeburgeri Uutuus ................................ 15,20 €
Kasvispihvi, jalapeno-valkosipulitahna, salaatti, tomaatti,
marinoitu punasipuli, valkosipulikastike ja ranskalaiset.

L = laktoositon | G = gluteeniton | *G = pyydettäessä gluteeniton
M = maidoton

burgerit

Keittiö suosittelee täysliha burgereihin
medium kypsyyttä.

Kana-Halloum Burger (*g) Uudistettu ........................16,90 €
Paistettua kananrintaa, halloumjuustoa, paholaisenhilloa, rucolaa,
tomaattia, marinoitua punasipulia, mangorajaa sekä valitsemasi
lisuke.

Kananas Burger (m,*g)

Uutuus

................................. 16,50 €

Paistettua kananrintaa, rucolaa, ananassalsaa, tomaattia ja
majoneesia sekä valitsemasi lisuke.

Possuburger (m*g)

Uudistettu

.................................... 16,90 €

Pariloitua possunfilettä, salaattia, marinoitua punasipulia,
tuorekurkkua, valkosipuli- ja paprikamajoneesia sekä
valitsemasi lisuke.

Umpparin Burger (*g) Uudistettu ................................. 14,20 €
Kotimainen täyslihapihvi, cheddarjuustoa, salaattia, marinoitua
punasipulia, tomaattia, suolakurkkua ja paprikamajoneesia
sekä valitsemasi lisuke.

Special Burger (*g) Uudistettu ..................................... 17,20 €
Kotimainen täyslihapihvi, cheddarjuustoa, pekonia, paistettu
kananmuna, salaattia, marinoitua punasipulia, tomaattia, jalapenoa,
suolakurkkua ja paprikamajoneesia sekä valitsemasi lisuke.

Hot Garlic Burger (*g) Uutuus .................................. 14,90 €
Kotimainen täyslihapihvi, cheddarjuustoa, jalapeno-valkosipulitahnaa, salaattia, tomaattia, marinoitua punasipulia, suolakurkkua
ja valkosipulimajoneesia sekä valitsemasi lisuke.
L = laktoositon | G = gluteeniton | *G = pyydettäessä gluteeniton
M = maidoton

Aura-pekoni Burger (*g) Uutuus .............................. 17,50 €
Kotimainen täyslihapihvi, aurajuustoa, pekonia, salaattia,
tomaattia, marinoitua punasipulia, suolakurkkua ja majoneesia
sekä valitsemasi lisuke.

Valitse lisukkeeksi jokin seuraavista
Ristikkoperunat (sis. gluteenia)
Ranskalaiset
Bataattiranskalaiset
Lämpimät kasvikset
Vihersalaatti
Nachot ja cheddarkastike

Dipit......................................................................... 1,70€/kpl
Paprikamajoneesi, UUSI
Chilimajoneesi, UUSI
Valkosipulimajoneesi
Valkosipuli-jalapenomajoneesi
Cheddarjuusto
Aurajuusto
Tomaattisalsa
Mangoraja
Ranskankerma

L = laktoositon | G = gluteeniton | *G = pyydettäessä gluteeniton
M = maidoton

jälkiruoat

Leipäjuustoa (l,g) ...................................................... 8,90 €
Fariinikermassa haudutettua leipäjuustoa ja hillahilloa.

Mango-Passion sorbet (m,g) .................................. 6,90 €
Raikasta mango-passionsorbettia marenkimurulla.

Juustokakku New Yorkin tyyliin Uutuus ................ 7,90 €
Paistettu juustokakku vadelmamelballa.

Suklaafondant ......................................................... 8,50 €
Suklaafondant, paahdettua valkosuklaata sekä
vaniljajäätelöä.

Jäätelöannos (l,g) ..................................................... 8,50 €
Kolme vapaavalintaista jäätelöpalloa ja kastike.
Jäätelöt: suklaa, vanilja, mansikka
Kastikkeet: kinuski, suklaa, lakritsi

L = laktoositon | G = gluteeniton | *G = pyydettäessä gluteeniton
M = maidoton

pitsat

vege ............................................................................ 13,90 €
Tomaattikastike, vegejuusto, tuore herkkusieni, punasipuli, nyhtösoija, rucola.

mozzarella ............................................................... 14,20 €
Tomaattikastike, juusto, kirsikkatomaatti, mozzarella, pesto, rucola.

poro ............................................................................ 14,50 €
Tomaattikastike, juusto, savupororouhe, pepperoni, vuohenjuusto, valkosipuli.

Prosciutto ................................................................ 14,50 €
Tomaattikastike, juusto, prosciutto, kirsikkatomaatti, Aura®, rucola.

uus reiska ................................................................. 14,90 €
Tomaattikastike, juusto, pepperoni, kinkku, pekoni, Aura®, jalapeno.

BEEF.............................................................................. 14,90 €
Tomaattikastike, juusto, naudanliha, chorizo, paprika, valkosipuli.

Kläpitten pizza

.......................... 7,50 €

(alle 13 vuotiaille lapsille)

Tomaattikastike, juusto, kinkku, ananas.

valitte itte
2 täytettä ........................................................................

12,90 €

3 täytettä ........................................................................

13,90 €

4 täytettä ........................................................................

14,90 €

Lisätäyte ................................................................................

1,50 €/kpl

Täytteet: tuore herkkusieni, paprika, punasipuli, ananas, jalapeno, valkosipuli,
rucola, pepperoni, poro, prosciutto, kinkku, pekoni, naudanliha, chorizo, Aura®,
vuohenjuusto, mozzarella, pesto.

lasten lista
Lasten listan annokset on tarkoitettu ainoastaan alle 13-vuotiaille.

Hamppari (l,*g) ........................................................... 7,50 €
Kotimainen täyslihapihvi, cheddarjuusto, ketsuppi,
kurkku- ja porkkanatikkuja sekä ranskalaiset/perunamuusi.

Lehtipihvi (l,*g) .......................................................... 7,50 €
Pariloitu possun lehtipihvi, maustevoi, kurkku- ja porkkanatikkuja sekä ranskalaiset/perunamuusi.

Nakit (l,*g) .................................................................. 7,50 €
Nauravat nakit, kurkku- ja porkkanatikkuja sekä ranskalaiset/
perunamuusi.

Kana (l,*g) ................................................................... 7,50 €
Paneroitua kanan sisäfilettä, mangomajoneesia, kurkkuja porkkanatikkuja sekä ranskalaiset/perunamuusi.

lisukkeet /extrat
LISUKEVAIHTOEHDOT

extrat annokseen

Ristikkoperunat (sis. gluteenia)

Kanan rintafilepihvi ........

Ranskalaiset

6,00 €
Porsaan ulkofilepihvi ....... 5,00 €
Härän ulkofilepihvi ..........

8,50 €

Burgerpihvi ....................

5,50 €

Perunamuusi

Halloum ........................

2,50 €

Perunagratiini

Vuohenjuusto .................

2,50 €

Bataattiranskalaiset

Lämpimät kasvikset

Dipit.................. 1,70€/kpl

kastikkeet ........ 2,50 €/kpl

Paprikamajoneesi, UUSI

Bearnaise

Chilimajoneesi, UUSI

Savuinen punaviinikastike

Valkosipulimajoneesi

Sienikastike

Valkosipuli-jalapenomajoneesi

Kermainen wiskikastike

Cheddarjuusto

fritit

Aurajuusto

Jalapenopopper .....

Tomaattisalsa
Mangoraja
Ranskankerma

0,70 €/kpl
Mozzarellatikku ...... 0,70 €/kpl
Sipulirenkaat ......

0,90 €/3 kpl

Pienet ranskalaiste/ ........
ristikot/bataatit

4,50 €

Isot ranskalaiset/ ...........
ristikot/bataatit

6,50 €

RAVINTOLASSAMME TARJOILTAVIEN LIHOJEN ALKUPERÄMAAT:

Naudan ulkofilee 		
(Suomi)
Naudan sisäfilee 		
(Suomi)
Broilerin rintafilee 		
(Suomi)
Porsaan ulkofilee 		
(Suomi)
Täysliha burgerpihvi 120 g (Suomi)
Täysliha burgerpihvi 150 g (Suomi)
ALLERGIAA JA INTOLERANSSEJA AIHEUTTAVAT TUOTTEET ON
MERKITTY RUOKASLITAAN SEURAAVIN MERKEIN:

L = laktoositon
G = gluteeniton
*G = annos voidaan valmistaa pyynnöstä gluteenittomana
M = maidoton
Muista allergiaa ja intoleranssia aiheuttavista aineosista ja tuotteista
tietoa on saatavilla henkilökunnalta.

ORIGIN OF THE MEAT SERVED IN OUR RESTAURANT:

Beef steak				
Beef tenderloin 		
Chicken breast 		
Pork steak		
		
Burger patty 120 g		
Burger patty 150 g 		

(Finland)
(Finland)
(Finland)
(Finland)
(Finland)
(Finland)

PRODUCTS CAUSING ALLERGIES AND INTOLERANCES ARE MARKED
IN MENU FOLLOWING MARKINGS:

L = Lactose-Free
G = Gluten-Free
*G = available Gluten-Free: Can be prepared gluten free by request
M =Dairy-Free
Info about other ingredients causing allergies and intolerances in
products available from members of the staff.

