À LA CARTE

Pulled pork (L)

Ohutpizza 12,90€

Nyhtöpossu, marinoitu punasipuli, maustekurkku, tomaattinen bbq-kastike.

Vuohenjuusto (L)

Ohutpizza 12,90€

Vuohenjuusto, paprika, paprikahillo.

Hawaiji (L)

Ohutpizza 10,90€

Kinkku, ananas, Aurajuusto

BBQ-broileri (L)

Ohutpizza 11,90€

Broileri, ananas, Aurajuusto, tomaattinen BBQ-kastike

Kasviscalzone (L)

Ohutpizza 11,90€

Härkäpapusuikale, paprika, herkkusieni. Lisäksi pizzan välissä salaatti,
tomaatti, kurkku ja jogurttikastike.

Quattro Stagioni (L)

Ohutpizza 10,90€

Kinkku, tonnikala, herkkusieni, katkarapu
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Apsi Apinan pizza (L)

Ohutpizza 7,90€

Kaksi täytettä valintasi mukaan Ananas, Aurajuusto, bearnaisekastike,
broileri, herkkusieni, härkäpapusuikale, jogurttikastike, katkarapu, kebabliha,
kinkku, marinoitu punasipuli, maustekurkku, nyhtöpossu, paprika, paprikahillo,
pepperoni, pepperonipaprika, salaatti, tomaatti, tomaattinen BBQ-kastike,
tonnikala, tuplajuusto, vuohenjuusto.

Kalastaja (L)

Ohutpizza 10,90€

Tonnikala, katkarapu, marinoitu punasipuli, bearnaisekastike.

Opera Special (L)

Ohutpizza 10,90€

Kinkku, pepperoni, tonnikala

Fantasia

Ohutpizza 12,90€

Neljä täytettä valintasi mukaan. Ananas, Aurajuusto, bearnaisekastike,
broileri, herkkusieni, härkäpapusuikale, jogurttikastike, katkarapu, kebabliha,
kinkku, marinoitu punasipuli, maustekurkku, nyhtöpossu, paprika, paprikahillo,
pepperoni, pepperonipaprika, salaatti, tomaatti, tomaattinen BBQ-kastike,
tonnikala, tuplajuusto, vuohenjuusto.

Kebabpizza (L)

Norm. hinta 12,90€

Kebabliha, marinoitu punasipuli, pepperonipaprika, jogurttikastike. Lisäksi
valintasi mukaan joko mieto tai tulinen kastike.

Apsi Apinan suosikit
Lasten annoksiin kuuluu salaatti- ja leipäpöytä, juomina vesi, maito tai mehu sekä jälkiruokana jäätelöpuikko tai
mehujää. Annokset on tarkoitettu 3-12-vuotiaille lapsille. Varmista erikoisruokavalio tilattaessa.

Lihapullat ja muusi (G,L)

Norm. hinta 5,90€
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Nakit ja ranskalaiset (M,G,L)

Norm. hinta 5,90€

Lohta ja muusia (G,L)

Norm. hinta 7,10€

Broileria ja ranskalaisia (M,G,L)

Norm. hinta 6,60€

Härkäpapusuikaleita ja
perunalohkoja (M,G,L,Vegaani)

Norm. hinta 6,90€

Lasten lehtipihvi ja ranskalaiset
(G,L)

Norm. hinta 7,10€

Talon burgerit
Annoksen hintaan kuuluu salaatti- ja leipäpöytä, juomana vesi, maito tai kotikalja sekä jälkiruoaksi kahvi, tee tai
kaakao. Burgerit tarjoillaan maalaisranskalaisten, maustekurkkujen ja ketsupin kanssa. Burgerit saatavilla myös
gluteenittomalla sämpylällä.
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Chef's Burger (L)

Norm. hinta 15,90€

Roslundin naudanlihapihvi, cheddarkastiketta, cheddarjuustoa, bbq-kastiketta,
majoneesia, tomaattia, marinoitua punasipulia ja salaattia. Tuplapihvi +2,50€.

Kana Burger (L)

Norm. hinta 15,90€

Broilerinfileetä, cheddarkastiketta, cheddarjuustoa, bbq-kastiketta,
majoneesia, tomaattia, marinoitua punasipulia ja salaattia.

Kasvis Burger (L)

Norm. hinta 15,90€

Kasvispihvi, cheddarkastiketta, cheddarjuustoa, bbq-kastiketta, majoneesia,
tomaattia, marinoitua punasipulia ja salaattia. Saatavilla myös vegaanisena.

Kala ja kasvis
Annoksen hintaan kuuluu salaatti- ja leipäpöytä, juomana vesi, maito tai kotikalja sekä jälkiruoaksi kahvi, tee tai
kaakao.

Härkäpapu-juurespannu
(M,G,L,Vegaani)

Norm. hinta 14,90€

Marinoituja härkäpapusuikaleita, perunalohkoja, paahdettua porkkanaa,
marinoitua punasipulia ja yrttiöljyä.

Bearnaiselohta (G,L)

Norm. hinta 17,90€

Lohta, bearnaisekastiketta, tomaatti-paprikasalsaa ja perunamuusia.
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Klassikot
Annoksen hintaan kuuluu salaatti- ja leipäpöytä, juomana vesi, maito tai kotikalja. Jälkiruoaksi kahvi, tee tai
kaakao.

Lehtipihvi (G,L)

Norm. hinta 17,90€

Naudan lehtipihvi, maustevoita, tomaatti-paprikasalsaa ja maalaisranskalaisia.

Lihapullapannu (G,L)

Norm. hinta 11,90€

Lihapullia, pippurikastiketta, maustekurkkua ja perunamuusia.

Grillipossu (G,L)

Norm. hinta 15,90€

Porsaan ulkofileepihvi, maustevoita, madeirakastiketta, pekonia, tomaattipaprikasalsaa ja maalaisranskalaiset.

Bonuspannu (G,L)

Norm. hinta 16,90€

Porsaan ulkofileepihvi, lihapullia, nakkeja, pekonia, kermaista
paprikakastiketta, maustekurkkua ja maalaisranskalaisia.

Maalaissalaatit
Annoksen hintaan kuuluu salaatti- ja leipäpöytä, juomana vesi, maito tai kotikalja sekä jälkiruoaksi kahvi, tee tai
kaakao.

Kanasalaatti (M,G,L)

Norm. hinta 14,90€

Kaikissa annoksissa valitsemasi päälisuke, salaattia, kurkkua, tomaattia,
perunalohkoja, kananmunaa ja marinoitua punasipulia. Lisäksi
siemennäkkäriä ja yrttiöljyä.
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Lohisalaatti (M,G,L)

Norm. hinta 14,90€

Kaikissa annoksissa valitsemasi päälisuke, salaattia, kurkkua, tomaattia,
perunalohkoja, kananmunaa ja marinoitua punasipulia. Lisäksi
siemennäkkäriä ja yrttiöljyä.

Vuohenjuustosalaatti (G,L)

Norm. hinta 14,90€

Kaikissa annoksissa valitsemasi päälisuke, salaattia, kurkkua, tomaattia,
perunalohkoja, kananmunaa ja marinoitua punasipulia. Lisäksi
siemennäkkäriä ja yrttiöljyä.

Härkäpapusalaatti (M,G,L)

Norm. hinta 14,90€

Kaikissa annoksissa valitsemasi päälisuke, salaattia, kurkkua, tomaattia,
perunalohkoja, kananmunaa ja marinoitua punasipulia. Lisäksi
siemennäkkäriä ja yrttiöljyä. Saatavilla myös vegaanisena!

Possunleike
Annoksen hintaan kuuluu salaatti- ja leipäpöytä, juomana vesi, maito tai kotikalja sekä jälkiruoaksi kahvi, tee tai
kaakao.

Possunleike (G,L)

Norm. hinta 13,90€

Kokoa mieleisesi annos valitsemalla perunat ja kastike. Annokseen sisältyy
myös paahdettua porkkanaa. - Ranskalaiset - Perunamuusi - Perunalohkot Bearnaisekastike - Pippurikastike - Madeirakastike - Cheddarkastike Kermainen paprikakastike - Maustevoi Käytämme 100 % suomalaista lihaa

KEBABC!
Kaikissa annoksissa valitsemasi päälisuke, kebablihaa, salaattia, kurkkua, tomaattia, pepperonipaprikaa ja
jogurttikastiketta. Lisäksi valintasi mukaan joko mieto tai tulinen kastike sekä rajattomasti hanajuomaa.
Saatavilla myös vegaanisena. Käytämme 100 % suomalaista lihaa Salaattipöytä & jälkiruokakahvi + 3,50 €

KEBABC! ranskalaisilla (G,L)

Norm. hinta 9,90€
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KEBABC! riisillä (G,L)

Norm. hinta 9,90€

KEBABC! Iskender (L)

Norm. hinta 9,90€

Saatavilla myös gluteenittomana.

KEBABC! salaatilla (G,L)

Norm. hinta 9,90€

Ronskikset
Kaikissa annoksissa valitsemasi päälisuke, maalaisranskalaisia, cheddarjuustokastiketta, tomaattipaprikasalsaa, chiliä ja kevätsipulia. Annokseen sisältyy rajattomasti hanajuomaa. Käytämme 100 %
suomalaista lihaa Salaattipöytä & jälkiruokakahvi + 3,50 €

Ronskikset nyhtöpossulla (G,L)

Norm. hinta 9,90€

Ronskikset vuolukanalla (G,L)

Norm. hinta 9,90€

Ronskikset härkäpapusuikaleella Norm. hinta 9,90€
(G,L)
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Pitaskut
Pitaleivän sisällä valitsemasi päälisuke, jogurttikastiketta, salaattia, tomaattia, kurkkua, chiliä ja kevätsipulia.
Saatavilla myös gluteenittomana. Ateriat tarjoillaan maalaisranskalaisten ja ketsupin kanssa sekä annokseen
sisältyy rajattomasti hanajuomaa. Ateria 9,90 € / Pitasku 7,90 € . Käytämme 100 % suomalaista lihaa

Pitasku kebab (L)

Norm. hinta 7,90€

Pitaleivän sisällä kebablihaa, jogurttikastiketta, salaattia, tomaattia, kurkkua,
chiliä ja kevätsipulia. Valintasi mukaan joko mieto tai tulinen kastike. Ateria
tarjoillaan maalaisranskalaisten ja ketsupin kanssa. Valintasi mukaan joko
mieto tai tulinen kastike ja rajattomasti hanajuomaa. Aterian hinta 9,90 €.

Pitasku nyhtöpossu (L)

Norm. hinta 7,90€

Pitaleivän sisällä nyhtöpossua, BBQ-kastiketta, jogurttikastiketta, salaattia,
tomaattia, kurkkua, chiliä ja kevätsipulia. Ateria tarjoillaan
maalaisranskalaisten ja ketsupin kanssa. Lisäksi rajattomasti hanajuomaa.

Pitasku vuolukana (L)

Norm. hinta 7,90€

Pitaleivän sisällä vuolukanaa, paprikahilloa, jogurttikastiketta, salaattia,
tomaattia, kurkkua, chiliä ja kevätsipulia. Ateria tarjoillaan
maalaisranskalaisten ja ketsupin kanssa. Lisäksi rajattomasti hanajuomaa.

Pitasku lohi (L)

Norm. hinta 7,90€

Pitaleivän sisällä lohta, jogurttikastiketta, salaattia, tomaattia, kurkkua, chiliä ja
kevätsipulia. Valintasi mukaan joko mieto tai tulinen kastike. Ateria tarjoillaan
maalaisranskalaisten ja ketsupin kanssa. Valintasi mukaan joko mieto tai
tulinen kastike ja rajattomasti hanajuomaa. Aterian hinta 9,90 €

Pitasku härkäpapu (L)

Norm. hinta 7,90€

Pitaleivän sisällä härkäpapusuikaleita, jogurttikastiketta, salaattia, tomaattia,
kurkkua, chiliä ja kevätsipulia. Valintasi mukaan joko mieto tai tulinen kastike.
Ateria tarjoillaan maalaisranskalaisten ja ketsupin kanssa. Valintasi mukaan
joko mieto tai tulinen kastike ja rajattomasti hanajuomaa. Aterian hinta 9,90 €
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