EL ARMADILLO
ALKUUN
1.

friteeratut mozzarellatikut & dippi 5€

2.

friteeratut crisby-kanat & dippi [L] 8,60€

3.

etanat maustevoissa & leipä [L] 9,60€

4. alkusalaatti & leipä [L] 7€
5.

talon valkosipulileipä [L] 3,50€

PÄÄRUOAT

6.

härän sisäfilee [L, G] 24,90€
kotimainen härän sisäfilee, portviinikastike, talon maustevoi, paistetut perunat ja kasvikset

7.

cheddar-lehtipihvi [G] 24,90€
kotimainen naudan sisäfilee, cheddartäyte, talon maustevoi, kasvikset ja ranskalaiset perunat

8. sveitsinleike 19,80€
kinkulla ja juustolla täytetty kotimainen porsaan ulkofilee, ranskalaiset perunat ja kasvikset

9.

täytetty broilerin rintafilee [VL, G] 17,90€
kotimainen broilerin rintafilee, talon tuorejuusto -täyte, bataattiranskalaiset ja grillatut kasvikset

10. broilerin rintafilee [L, G] 16,90€
kotimainen broilerin rintafilee, paistetut perunat, béarnaisekastike ja kasvikset

11. lohi béarnaisekastikkeella [L, G] 19,90€
paistetut perunat, kasvikset ja katkaravut

12. friteerattu tofu [L] 14€
ratatouille & talon leipä

BURGERIT
saatavina myös gluteenittomina

13. tuplajuustoburger [L] 18,80€
2x kotimainen naudanlihapihvi, cheddarjuusto, pikkelöity punasipuli, rucola, maustekurkku, talon kastike ja
pekoni

14. valkosipuliburger [L] 16,80€
kotimainen naudanlihapihvi, aioli, rucola, tomaatti, pikkelöity punasipuli

15. darraburger [L] 17,90€
kotimainen naudanlihapihvi, cheddarjuusto, pikkelöity punasipuli, rucola, maustekurkku, talon kastike, pekoni ja
paistettu kananmuna

16. tulinen salsaburger [L] 16,90€
kotimainen broilerin rintafilee, cheddarjuusto, salsa, tomaatti, pikkelöity punasipuli ja rucola

17. vegeburger [L] 14,90€
cheddarjuusto, kasvispihvi, rucola, tomaatti, maustekurkku, pikkelöity punasipuli

EL ARMADILLO
SALAATIT

18. talon salaatti ja leipä [L] 11,80€
vihersalaatti, tomaatti, kurkku, feta, paprika, rucola ja punasipuli

19. talon salaatti paistetulla lohella [L, G] 17,90€
20. talon salaatti kanalla [L, G] 14,50€

LAPSILLE

21. juustoburger [L] 6,90€
75g kotimainen naudanlihapihvi, cheddarjuusto, salaatti, talon majoneesi, ranskalaiset perunat ja kurkkuviipaleet

22. kanakori [L] 6,90€
friteeratut kanan rintapalat, ranskalaiset perunat ja kurkkutikut

23. lehtipihvi [L, G] 9,90€
n.90g lehtipihvi kotimaisesta naudansisäfileestä, ranskalaiset perunat ja grillatut kasvikset

24. lasten pizza [L, G] 6,90€
kahdella valinnaisella täytteellä

PIZZAT
saatavina myös gluteenittomina +2€

25. kahdella täytteellä 8.90€
26. kolmella täytteellä 9,90€
27. neljällä täytteellä 10,90€

täytteet:
kinkku, pepperoni, salami, pekoni, jauheliha. kebab, tonnikala, kana, katkarapu, simpukka, ananas,
herkkusieni, punasipuli, oliivi, paprika, tomaatti, jalapeño, aurajuusto, feta, cheddar, mozzarella,
tuplajuusto, kananmuna
lisätäyte + 2€

JÄLKIRUOAT

28. mövenpick jäätelöannos 5€
suklaa, mansikka, vanilja
29. suklaakakku 7,80€
30. mangosorbetti [L, G] 5€
31. irish coffee 8,50€
32. kahvi / tee 2€
33. espresso 2,50€ (tuplana 3€)
34. latte 3,20€ (tuplana 4€)
35. cappuccino 2,70€

Juomat:
Pepsi, Pepsi Max, Jaffa
Soodavesi, Vichy, Novelle

2,90€/3,50€
2,90€

Aura III

5€

Heineken IV

6,50€

Happy Joe
Lonkero

6€
6€ / 6,50€

Maito / mehu

2€

