À LA CARTE

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

Maalaiskanasalaatti (M,G,L)

Norm. hinta 13,90€

Broilerinfileetä, salaattia, perunalohkoja, kananmunaa, tuoretomaattisalsaa,
kurkkua, tomaattia, balsamicoa

Pippuribroileria (G,L)

Norm. hinta 13,90€

Broilerinfileetä, pippurikastiketta, paahdettua porkkanaa, perunalohkoja

Bearnaisebroileria (G,L)

Norm. hinta 12,90€

Broilerinfileetä, bearnaisekastiketta, tuoretomaattisalsaa, maalaisranskalaisia

Talon burgerit
Annoksen hintaan kuuluu salaatti- ja leipäpöytä, juomana vesi, maito tai kotikalja sekä jälkiruoaksi kahvi, tee tai
kaakao. Talon burgerit saatavana myös gluteenittomina.

Chef's Burger (L)

Norm. hinta 14,90€

Roslundin naudanlihapihvi, pekonia, goudajuustoa, majoneesia,
tuoretomaattisalsaa, salaattia

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 Hyvinkää (Ravintola suljettu toistaiseksi), Peltokuumolantie 2, 05800 Hyvinkää
p. 010 76 66722
Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin

Broiler Burger (M,L)

Norm. hinta 14,90€

Broilerinfileetä, karpalo-sipulihilloketta, majoneesia, tuoretomaattisalsaa,
salaattia

Härkäpapu Burger (M,L,Vegaani)

Norm. hinta 14,90€

Marinoituja härkäpapusuikaleita, vegaanista juustoa, vegaanista majoneesia,
tuoretomaattisalsaa, salaattia

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

Lehtipihvi (G,L)

Norm. hinta 15,90€

Naudan lehtipihvi, maustevoita, tuoretomaattisalsaa, maalaisranskalaisia

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, paahdettua porkkanaa, perunalohkoja,
tuoretomaattisalsaa, karpalo-sipulihilloketta

Bearnaiselohta (G,L)

Norm. hinta 16,60€

Lohta, bearnaisekastiketta, tuoretomaattisalsaa, perunalohkoja

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 Hyvinkää (Ravintola suljettu toistaiseksi), Peltokuumolantie 2, 05800 Hyvinkää
p. 010 76 66722
Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin

Paistettua lohta ja
maalaissalaattia (M,G,L)

Norm. hinta 14,90€

Lohta, salaattia, perunalohkoja, kananmunaa, tuoretomaattisalsaa, kurkkua,
tomaattia, balsamicoa

Apsi Apinan suosikit
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 ja muusi (G,L)

Norm. hinta 5,90€

Paistettuja lihapullia, perunamuusia, dippikasviksia ja ketsuppia

Nakit ja ranskalaiset (M,G,L)

Norm. hinta 5,90€

Paistettuja nakkeja, maalaisranskalaisia, dippikasviksia ja ketsuppia

Lohta ja muusia (G,L)

Norm. hinta 7,10€

Lohta, perunamuusia, dippikasviksia ja ketsuppia

Broileria ja perunalohkoja (M,G,L) Norm. hinta 6,60€
Broilerinfileetä, perunalohkoja, dippikasviksia ja ketsuppia

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

Norm. hinta 6,90€

Härkäpapusuikaleita, perunalohkoja, dippikasviksia ja ketsuppia

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 Hyvinkää (Ravintola suljettu toistaiseksi), Peltokuumolantie 2, 05800 Hyvinkää
p. 010 76 66722
Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin

Yömenu
Yölista on voimassa liikennemyymälän yöaikaan.

Lehtipihvi (G,L)

Norm. hinta 15,90€

Naudan lehtipihvi, maustevoita, tuoretomaattisalsaa, maalaisranskalaisia

Bonuspannu (G,L)

Norm. hinta 15,30€

Porsaan ulkofileepihvi, lihapullia, nakkeja, pekonia, madeirakastiketta,
maalaisranskalaisia

Lihapullapannu (G,L)

Norm. hinta 10,90€

Lihapullia, pippurikastiketta, karpalo-sipulihilloketta, perunamuusia

Grillipossu (G,L)

Norm. hinta 14,90€

Porsaan ulkofileepihvi, maustevoita, pekonia, tuoretomaattisalsaa,
perunalohkoja

Maalaiskanasalaatti (M,G,L)

Norm. hinta 13,90€

Broilerinfileetä, salaattia, perunalohkoja, kananmunaa, tuoretomaattisalsaa,
kurkkua, tomaattia, balsamicoa

Pippuribroileri (G,L)

Norm. hinta 13,90€

Broilerinfileetä, pippurikastiketta, paahdettua porkkanaa, perunalohkoja

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 Hyvinkää (Ravintola suljettu toistaiseksi), Peltokuumolantie 2, 05800 Hyvinkää
p. 010 76 66722
Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin
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