Pizzat
1.Margherita

10.00

buffalomozzarella, basilika

2.Di Parma

14,00

(vl)

parmankinkku, kirsikkatomaatti, parmesaani,
rucola, oliiviöljy

3.caldo buono

(l)

talon Burgerit + Wingsit
13.00

häränliha, pepperoni, chorizo, cheddar, tuore paprika

4.Pollo+Avocado

13.00

broiler, avocado, pesto, kirsikkatomaatti,
mozzarella, rucola

5.Di Manzo

13.00

(l)

14.00

7.Piccante

13.00

(l)

italialainen salami, tuore jalapeno, ananas,
aurajuusto, habanerokastike

8.Vegetariano

(l)

13.00

14.00

chorizo, munakoiso, mozzarella, tuore paprika,
tuore herkkusieni, punasipuli, parmesaani

10.oma valintainen 4 täytettä

14.kana Burger

16.00

(l)

16.00

Broilerin rintafilee, vuohenjuusto, paholaisenhillo,
salaatti, tomaatti, punasipuli, suolakurkku, majoneesi sekä
valitsemasi lisuke ja dippi

15.hotti burger

(l)				

16.wingsit

(l)

Wingsit, Talon kastike, tuore kurkku ja porkkana,
sekä Talon leipä ja dippi

14.00

parmankinkku, pepperoni, chorizo, palvikinkku, pekoni,
salami, kebab, tonnikala, katkarapu, mozzarella, parmesaani,
aurajuusto, kirsikkatomaatti, paprika, oliivi, rucola, jalapeno,
punasipuli, ananas, herkkusieni, smetana, pesto, habanerokastike

gluteeniton pizzapohja lisähinta

(l)

200g angus pihvi, halloumi, avocado, salaatti,
tomaatti, punasipuli, suolakurkku, aioli sekä
valitsemasi lisuke ja dippi

16,00

200g angus-pihvi, habanero-majoneesi, tuore jalapeno,
salaatti, tomaatti, haudutettu sipuli, suolakurkku
sekä valitsemasi lisuke ja dippi

munakoiso, tuore paprika, kirsikkatomaatti,
kalamata-oliivi, punasipuli, basilika

9.savanna Special

16.00

(l)

200g angus pihvi, bbq-kastike, pekoni, paistettu kanamuna,
salaatti, tomaatti, haudutettu sipuli, suolakurkku, aioli
sekä valitsemasi lisuke ja dippi

13.Halloumi Burger

palvikinkku, pekoni, italialainen salami,
chorizo, rucola

15.00

(l)

200g angus pihvi, cheddarkastike, salaatti,
tomaatti, haudutettu sipuli, suolakurkku, aioli sekä
valitsemasi lisuke ja dippi

12.BBQ-B-Burger

häränliha, tuore jalapeno, kirsikkatomaatti,
mozzarella, parmesaani, rucola

6.Tanta Carne

11.Talon Burger

+2.00

lisukkeet: lankkuperunat, maalaistai bataattiranskalaiset
dipit: valkosipuli-, paprika-, ranch- ja
habaneromajoneesi (kaikki dipit l,g)

14.00

Grillistä

Risotot

17.Naudan grillattu sisäfilee 180g

30.00

(l,G)

Talon punaviinikastike, kasviksia ja valitsemasi lisuke

18.Naudan grillattu ulkofilee 180g

22.00

(l,G)

Talon maustevoi TAI konjakki-pippurikastike,
kasviksia ja valitsemasi lisuke

19.Grillattua lohta

16.00

(vl,G)

Parmankinkkua, pekonia, valkosipulia,
parmesaania, persiljaa

26.Fungi

14.00

(vl,G)

Herkkutattia, sipulia, parmesaania, persiljaa

22.00

(l,G)

27.al filetto di manzo

19.00

(l,G)

Naudan filee, selleri, herkkusieni, sipuli,
punaviinikastike, persilja, valkosipuli

Teriyaki-lime-kastike, kasviksia ja valitsemasi lisuke

20.Grillattua broileria ja vuohenjuustoa

25.Proscuitto

(l,G)

20.00

talon Salaatti

paholaisenhilloa TAI pestokastike, kasviksia
ja valitsemasi lisuke

28.Valitse broileri tai halloumi
21.kasvisfajitas

(l) (g pyynnöstä)

16.00

(l,G)

19.00
salaattia, kirsikkatomaattia, kurkkua, kalamata-oliiveja,
melonia, oliiviöljy ja balsamico sekä Talon leipä

Halloumia, munakoisoa, paprikaa, kesäkurpitsaa,
herkkusieniä, sipulia, chiliä, 2 kpl tortilloja ja kastike.
Lisäksi valitsemasi lisuke.

lasten annokset

lisukkeet:lankku- tai lohkoperunat,
maalais- tai bataattiranskalaiset,

29.lehtipihvi

Pastat

ja valitsemasi lisuke +dippi (l,G)

30.Grillattua broileria

10.50

ja valitsemasi lisuke +dippi (l,G)

10.50
22.Arrabiata

13.50

Tagliatelle-pasta, tomaattikastike, kirsikkatomaatti,
aurinkokuivattua tomaattia, chiliä, valkosipulia,
parmesaania, buffalomozzarellaa ja basilikaa

23.Carbonara

(vl)

lisukkeet:lankku- tai lohkoperunat,
maalais- tai bataattiranskalaiset,
16.00

makeat

Tagliatelle-pasta, parmankinkkua, kanamuna,
pekonia, valkosipulia, parmesaania, rucolaa

31.jäätelöannos kastikkeella
24.Pollo+Pesto

(vl,sis.pähkinää)

Tagliatelle-pasta, cashewpähkinäbroileria,
Talon pestokastiketta, kirsikkatomaattia, parmesaania

5.50

(l,G)

16.00
32.Suklaamutakakku vaniljajäätelöllä

(l)

7.50

Kerrothan mahdollisista
ruoka-aineallergioista
aina henkilökunnallemme.

