Salaatti
• Juustoportin Broilersalaatti

sis. Broilerfileen, salaattia, oliivia, tomaattia, sipulia, pestoa,
mozzarellapalloja, balsamico- kastiketta

• Savulohisalaatti

salaatti, savulohifile, punasipuli, oliivi, tomaatti,
hunaja-kermaviilikastike, sitruuna, pinjansiemen, pesto

L (G) 13,90€

L (G) 16,90€

L (G) 18,90€

Savulohifile, punajuuri- ja kasvisrösti, kasvikset, pesto,
sitruuna, hunaja-kermaviilikastike

14,90€

L (G)

16,90€

naudan ulkofile, maustevoi, ranskalaiset, kasvikset, rucola

• Metsämiehenleike

L

15,90€

• Lihapullat

L

10,60€

porsaanleike, pekoni, sieni- juustokastike, kasvikset,
maalaislohkot, rucola

lihapyörykkä, tumma sipulikastike, kasvikset, puolukkahillo,
muusi, rucola

Pasta
• Broilerpasta
Broileri
• Broileria Juustoportin tapaan

L

Possunleike, kasvikset, pippurikastike, ranskalaiset perunat

• Lehtipihvi

Kala
• Savulohta Juustoportin tapaan

Liha
• Pippurileike

Kärsämäki

VL

12,90€

broilerfile, täysjyväpennepasta, tomaatti, pesto, oliivi,

L (G) 15,90€

broilerfile, chevre, lohkoperuna, tumma sipulikastike,
kasvikset, punasipuli-karpalohilloke, rucola

Ilmoita tilattaessa erityisruokavaliot ja allergiat!

GR grand reserve-juustoraaste
• Poro-juustopasta

L

12,90€

savupororouhe, täysjyväpennepasta, juustokastike,
punasipuli-karpalohilloke, GR grand reserve-juustoraaste

Keitto
• Viinitarhurin juustokeitto

L (G) 9,60€

viinitarhurinjuustoa, mausteseosta ja rucolaa koristeena, tervalaipä

A´la carte -annokset sisältävät: Salaattipöydän, leivät, levitteet
ruokajuomat: maidon, kotikaljan, veden, jälkiruoka kahvin tai teen

Pizzat
Special opera

salami, kinkku, tonnikala

L

Americana

11,60€

Kärsämäki

11,60€

kinkku, ananas, BBQ-kastike, rucola

Burger-ateriat
• Kasvis-burger -ateria

12,90€

• Talon leipäjuusto-burger -ateria

12,20€

Ananas, tomaatti, punasipuli, valkosipuli, pesto, sieni, leipäjuusto,
mozzarella, chevre, sinihomejuusto, kinkku, pekoni, tonnikala, salami,
katkarapu, paholaisensalsa, rucola

• Leipäjuusto-burger -ateria pihvillä

12,90€

Lisätäyte
Pizzan puolitus
Lisäsalaatti (toisen puolikkaan salaattipöytä)

• BBQ-burger -ateria

12,90€

• Premium burger -ateria

15,70€

• Paanuburger

13,50€

Mexicana

L

salami, paholaisensalsa, punasipuli, rucola

Pizza Juustoportin tapaan

Leipäjuusto, savupororouhe, ananas

Fantasia

2 täytettä
3 täytettä

12,90€
12,90€
11,60€
12,90€

sis, ketsuppia, salaattia, leipäjuustoa, ananasrengas,
punajuurirösti, majoneesia, pestoa

sis. ketsuppi, salaatti, majoneesi, paholaisensalsa, leipäjuusto,
tomaatti

Täytteet:

1,00€
1,00€
3,50€

sis. paholaisensalsa, pihvi, leipäjuusto, cole slaw salaatti,
ketsuppi

sis. BBQ-kastike, pihvi, cheddarjuusto, salaatti,
tomaatti, sipuli, ketsuppi, majoneesi

sis. 2 pihviä, pekoni, cheddarjuusto, salaatti, tomaatti,
ketsuppi, sipuli, BBQ-kastike, majoneesia, ananasrengas.

Lapsille (alle 11v.)
• Naudan lehtipihvi ranskalaisilla VL(G)
• Lihapullat muusilla
L
• Nakit muusilla
L
• Lasten burger –ateria ja pieni juoma.
Ei sis. salaattipöytää

7,90€
6,20€
6,20€
5,90€

Broilerfile, ketsuppia, salaattia, paistettu chevre-lankku, majoneesia,
paholaisenhilloa, punasipuli
• Annokset sisältävät ison juoman, maalaisranskalaiset ja salaattipöydän

