À LA CARTE

Chef's Burgerit
Annoksen hintaan kuuluu salaatti- ja leipäpöytä, juomana vesi, maito tai kotikalja sekä jälkiruoaksi kahvi, tee tai
kaakao. Chef’s Burgerit saatavana myös gluteenittomina.

Härkäpekoniburgeri (L)

Norm. hinta 14,40€

Sämpylä, burgerpihvi, pekonia, punasipulia, jääsalaattia, mestarinkastiketta,
majoneesia, tomaattia, BBQ-kastiketta, maalaisranskalaisia

Falafelburgeri (L,Vegaani)

Norm. hinta 14,40€

Sämpylä, falafelpihvi, juuressalsaa, luumutomaattikastiketta, punasipulia,
jääsalaattia, tomaattia, BBQ-kastiketta, maalaisranskalaisia VEGAANINEN

Broileriburgeri (L)

Norm. hinta 14,40€

Sämpylä, paistettuja broilerinfileitä, juuressalsaa, punasipulia, jääsalaattia,
majoneesia, tomaattia, BBQ-kastiketta, maalaisranskalaisia

Härkäjuustoburgeri

Norm. hinta 14,40€

Sämpylä, burgerpihvi, punasipulia, salaattia, cheddarjuustokastiketta,
cheddarjuustoa, majoneesia, tomaattia, BBQ-kastiketta, maalaisranskalaisia

ABC Klassikot
Annoksen hintaan kuuluu salaatti- ja leipäpöytä, juomana vesi, maito tai kotikalja. Jälkiruoaksi kahvi, tee tai
kaakao.

ABC-liikennemyymälöiden ravintoloissa käytetään 100 % suomalaista lihaa kaikissa ruokatuotteissa. Lisätietoja
tarjoiltavista annoksista sekä niiden sisältämistä allergioita ja intoleransseja aiheuttavista aineista ja tuotteista saa
pyydettäessä henkilökunnalta. (Elintarviketietoasetus EU N:o 1169/2011)
ABC Juuka, Karjalantie 1, 83900 Juuka
p. 010 76 37642
Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin

Isoäidin lihapullat (G,L)

Norm. hinta 10,90€

Paistettuja lihapullia, paistinkastiketta, punajuurta, perunamuusia

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

Mestarinbroileria (G,L)

Norm. hinta 14,40€

Paistettuja broilerinfileitä, mestarinkastiketta, punajuurta, maalaisranskalaisia

Kanadippi (G,L)

Norm. hinta 11,90€

Maissipaneroituja broilerin sisäfileitä, tuoretta ananasta, majoneesia, BBQkastiketta, maalaisranskalaisia

Vuohenjuustobroileria (G)

Norm. hinta 14,90€

Paistettuja broilerinfileitä ja vuohenjuustoa, paistinkastiketta, juuressalsaa,
tuoretta ananasta, maalaisranskalaisia

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

Falafel ja kasviksia (G,L,Vegaani) Norm. hinta 11,90€

ABC-liikennemyymälöiden ravintoloissa käytetään 100 % suomalaista lihaa kaikissa ruokatuotteissa. Lisätietoja
tarjoiltavista annoksista sekä niiden sisältämistä allergioita ja intoleransseja aiheuttavista aineista ja tuotteista saa
pyydettäessä henkilökunnalta. (Elintarviketietoasetus EU N:o 1169/2011)
ABC Juuka, Karjalantie 1, 83900 Juuka
p. 010 76 37642
Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin

Falafelpihvi, luumutomaattikastiketta, punajuurta, timjamijuureksia
VEGAANINEN

Broileri-caesarsalaatti (L)

Norm. hinta 11,90€

Paahdettua broileria, kuningatarsalaattia, Grana Padano -juustoa,
leipäkrutonkeja, caesarkastiketta

Paistettua lohta (G,L)

Norm. hinta 16,40€

Paistettu lohilehtipihvi, tzatzikikastiketta, lime, timjamijuureksia, perunamuusia

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

Pekoni-kinkkupasta (L)

Norm. hinta 13,90€

Spirellipastaa, pekonia, kinkkua, paistinkastiketta, Grana Padano -juustoa

Broileripasta (L)

Norm. hinta 13,90€

Spirellipastaa, broileria, juuressalsaa, mestarinkastiketta, Grana Padano
-juustoa

Vuohenjuustopasta

Norm. hinta 13,90€

Spirellipastaa, vuohenjuustoa, luumutomaattikastiketta, juuressalsaa

ABC-liikennemyymälöiden ravintoloissa käytetään 100 % suomalaista lihaa kaikissa ruokatuotteissa. Lisätietoja
tarjoiltavista annoksista sekä niiden sisältämistä allergioita ja intoleransseja aiheuttavista aineista ja tuotteista saa
pyydettäessä henkilökunnalta. (Elintarviketietoasetus EU N:o 1169/2011)
ABC Juuka, Karjalantie 1, 83900 Juuka
p. 010 76 37642
Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin

Apsi Apinan ruokalista
Kaikki lasten annokset ovat lisäaineettomia. 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 (G,L)

Norm. hinta 5,90€

Paistettuja lihapullia, perunamuusia, kurkkua, tuoretta ananasta, jogurttidippiä

Härän lehtipihvi (G,L)

Norm. hinta 6,90€

Paistettu naudan lehtipihvi, maalaisranskalaisia, kurkkua, tuoretta ananasta,
jogurttidippiä

Nauravat nakit (G,L)

Norm. hinta 5,90€

Nitriitittömiä ja lisäaineettomia paistettuja nakkeja, maalaisranskalaisia,
kurkkua, tuoretta ananasta, jogurttidippiä

Paistettua lohta (G,L)

Norm. hinta 6,90€

Paistettua lohta, perunamuusia, kurkkua, tuoretta ananasta, jogurttidippiä

Paistettua broileria (G,L)

Norm. hinta 6,90€

Paistettua broilerinrintaa, perunamuusia, kurkkua, tuoretta ananasta,
jogurttidippiä

Apsi Apinan pizza

Norm. hinta 5,90€

Sisältää kaksi täytettä.

ABC-liikennemyymälöiden ravintoloissa käytetään 100 % suomalaista lihaa kaikissa ruokatuotteissa. Lisätietoja
tarjoiltavista annoksista sekä niiden sisältämistä allergioita ja intoleransseja aiheuttavista aineista ja tuotteista saa
pyydettäessä henkilökunnalta. (Elintarviketietoasetus EU N:o 1169/2011)
ABC Juuka, Karjalantie 1, 83900 Juuka
p. 010 76 37642
Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin

Pizzat
Pizzaan kuuluu salaatti- ja leipäpöytä, juomina vesi, maito tai kotikalja sekä jälkiruoaksi kahvi, tee tai kaakao.
Fantasia pizzan täytevaihtoehdot: ananas, Aura-juusto, BBQ-kastike, broileri, caesarkastike, Grana Padano
-juusto, herkkusieni, juuressalsa, kananmuna, katkarapu, kinkku, mozzarellajuusto, pekoni, punasipuli, rucola,
salami, tomaatti, tonnikala ja vuohenjuusto. Take away pizzoista saat aina 2 € alennusta. Mukaan tilattessa
hintaan ei kuulu salaatti- ja leipäpöytää eikä juomia tai jälkiruokakahvia, teetä tai kaakaota.

Vuohenjuusto

Ohutpizza 10,90€

Tomaattikastiketta, mozzarellajuustoa, vuohenjuustoa, juuressalsaa, rucolaa

Kana-caesar (L)

Ohutpizza 10,90€

Tomaattikastiketta, mozzarellajuustoa, broileria, Grana Padano -juustoa,
rucolaa, caesarkastiketta

Hawaiji (L)

Ohutpizza 9,90€

Tomaattikastiketta, mozzarellajuustoa, kinkkua, ananasta, Aura-juustoa

BBQ-kana (L)

Ohutpizza 9,90€

Tomaattikastiketta, BBQ-kastiketta, mozzarellajuustoa, broileria, ananasta,
Aura-juustoa

Margherita (L)

Ohutpizza 8,90€

Tomaattikastiketta, mozzarellajuustoa, tomaattia

Quattro Stagioni (L)

Ohutpizza 9,90€

ABC-liikennemyymälöiden ravintoloissa käytetään 100 % suomalaista lihaa kaikissa ruokatuotteissa. Lisätietoja
tarjoiltavista annoksista sekä niiden sisältämistä allergioita ja intoleransseja aiheuttavista aineista ja tuotteista saa
pyydettäessä henkilökunnalta. (Elintarviketietoasetus EU N:o 1169/2011)
ABC Juuka, Karjalantie 1, 83900 Juuka
p. 010 76 37642
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Tomaattikastiketta, mozzarellajuustoa, kinkkua, tonnikalaa, herkkusieniä,
katkarapuja

Tonnikala (L)

Ohutpizza 10,90€

Tomaattikastiketta, mozzarellajuustoa, tonnikalaa, rucolaa, caesarkastiketta

Maestro (L)

Ohutpizza 10,90€

Tomaattikastiketta, mozzarellajuustoa, meetvurstia, ananasta, Aura-juustoa,
kananmunaa

Opera Special (L)

Ohutpizza 10,90€

Tomaattikastiketta, mozzarellajuustoa, kinkkua, tonnikalaa, meetvurstia

Fantasia

Ohutpizza 10,90€

Neljä täytettä valintasi mukaan.

Porsaan lehtipihvit ja leikkeet
Annoksen hintaan kuuluu salaatti- ja leipäpöytä, juomana vesi, maito tai kotikalja sekä jälkiruoaksi kahvi, tee tai
kaakao. Tuplaleikkeellä +2,50 €.

Metsästäjänleike (L)

Norm. hinta 14,90€

Paistettu porsaanleike, metsäsienikastiketta, timjamijuureksia, puolukkaa,
maalaisranskalaisia

ABC-liikennemyymälöiden ravintoloissa käytetään 100 % suomalaista lihaa kaikissa ruokatuotteissa. Lisätietoja
tarjoiltavista annoksista sekä niiden sisältämistä allergioita ja intoleransseja aiheuttavista aineista ja tuotteista saa
pyydettäessä henkilökunnalta. (Elintarviketietoasetus EU N:o 1169/2011)
ABC Juuka, Karjalantie 1, 83900 Juuka
p. 010 76 37642
Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin

ABC Wieninleike (L)

Norm. hinta 13,90€

Paistettu porsaanleike, punajuurta, lime, varsikapris, perunamuusia

Grillipossu (G,L)

Norm. hinta 14,40€

Paistettu porsaan lehtipihvi, talon maustevoi, sitrussalaattia,
maalaisranskalaisia

Bonuspannu (G,L)

Norm. hinta 15,40€

Paistettu porsaan lehtipihvi, nakkeja, pekonia, mestarinkastiketta,
timjamijuureksia, maalaisranskalaisia

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

Härän lehtipihvi (G,L)

Norm. hinta 15,90€

Paistettu naudan lehtipihvi, talon maustevoi, sitrussalaattia,
maalaisranskalaisia

Metsästäjän lehtipihvi (G,L)

Norm. hinta 16,90€

Paistettu naudan lehtipihvi, metsäsienikastiketta, timjamijuureksia, puolukkaa,
perunamuusia

Härkää ja kermaperunat (G,L)

Norm. hinta 16,90€

Paistettu naudan lehtipihvi, paistinkastiketta, timjamijuureksia, kermaperunoita

ABC-liikennemyymälöiden ravintoloissa käytetään 100 % suomalaista lihaa kaikissa ruokatuotteissa. Lisätietoja
tarjoiltavista annoksista sekä niiden sisältämistä allergioita ja intoleransseja aiheuttavista aineista ja tuotteista saa
pyydettäessä henkilökunnalta. (Elintarviketietoasetus EU N:o 1169/2011)
ABC Juuka, Karjalantie 1, 83900 Juuka
p. 010 76 37642
Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin
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