Salaatit

Lasten lehtipihvi 7,90€ (G)

Kärsämäki

Juustoportin Caesar-salaatti 13,90€
Raikasta caesar-salaattia, tomaattia, caesar-kastiketta, Juustoportin Grand Reserve-, Keisari- ja
Tilsit juustoja sekä leipäkrutonkeja

Haapajärventie 1, 86710 Kärsämäki

Valitse lisukkeeksi jokin seuraavista:
-Maissibroilerin rintafileetä
-Juustoportin Cherve-juustoa
-Pariloitua lohta

Vege
Vegeburger bataattilohkoilla 14,90€ (MA)
Kasvis-härkäpapupihvi, ananas-mangopaistosta, salaattia, BBQ-kastiketta, punasipulihilloketta,
bataattilohkoilla ja vegemajoneesia

Vegelautanen 14,90€ (MA)
Kasvis-härkäpapupihvi, bataattilohkoja, punajuurilohkoja, kesäkurpitsaa, maissintähkä, kauden
kasviksia, punasipulihilloketta, tomaattia, BBQ-kastiketta ja vegemajoneesia

044-5805880

Pariloitu porsaan lehtipihvi, kauden kasviksia, maustevoita ja maalaisranskalaisia

Lasten dippikori 6,90€ (G, MA)
Nakkeja, pariloitua broileria, kurkkua, minitomaatteja, talon dippimajoneesia ja maalaisranskalaisia

Pizzat
Special opera 11,90€ (L)

Valkosipulibroileria 15,90€ (L, G)

Salamia, kinkkua ja tonnikalaa

Pariloitua maissibroileria, Juustoportin Valkosipulijuustoa, kauden kasviksia, tummaa
valkosipulikastiketta ja maalaislohkoperunoita

Americana 11,90€

Liha
Juustomestarin härkää 18,50€ (L, G)
Juustoportin Grand Reserve -juustolla kuorrutettua ylikypsää entrecôteta, kauden kasviksia,
viikunakastiketta ja maalaislohkoperunoita

Viinitarhurin Pippuripihvi 19,90€ (L, G)

Kinkkua, ananasta, BBQ-kastiketta ja rucolaa

Mexicana 11,90€ (L)
Salamia, paholaisensalsaa, marinoitua punasipulia ja rucolaa

Fantasiapizza kolmella täytteellä 13,50€
Fantasiapizza kahdella täytteellä 11,90€
Täytteet:

Pastat

Atrian takuumurea naudan ulkofileepihvi, Juustoportin Viinitarhurin juustoa, pekonia, kauden
kasviksia, pippurikastiketta ja maalaislohkoperunoita

Tattiraviolit savuporo-juustokastikkeessa 13,90€ (L)

Grillipihvi 16,90€ (G)

Tattiravioleja, savuporoa, talon juustokastiketta, punasipulihilloketta ja Grand Reserve –
juustoraastetta

Atrian takuumurea naudan ulkofileepihviä, maustevoita, kauden kasviksia, choron-kastiketta ja
maalaisranskalaisia

Kermainen broileripasta 13,90€ (L)

Talon possua ja wurstia 15,50€

Pizzan puolitus 1,00€

Tattiravioleja kermakastikkeessa, pariloitua broileria ja tomaattisalsaa

Possun sisäfileetä, wurstia, Juustoportin leipäjuustoa, kauden kasviksia, punasipulihilloketta,
viikunakastiketta ja röstiperunoita

Lisäsalaatti (toisen puolikkaan salaattipöytä) 3,50€

Kala
Lohta ja lime-ruohosipulikastiketta 17,90€ (G)
Pariloitua lohta, lime-ruohosipulikastiketta, sokeriherneitä, kesäkurpitsaa ja röstiperunoita

Juustoportin Kirnuvoissa paistettuja muikkuja 14,90€ (VL)
Paneroituja muikkuja, pottuvoita, punajuurilohkoja ja punasipulihilloketta

Keitot
Kermainen lohikeitto 13,90€ (L, G)
Viinitarhurin juustokeitto 9,90€ (L

Broileri
Broileria Juustoportin tapaan 15,90€ (L, G)
Pariloitua maissibroileria, Juustoportin Chevreä, kauden kasviksia, viikunakastiketta ja
maalaislohkoperunoita

Hedelmäistä chilibroileria 14,90€ (L, G)
Pariloitua maissibroileria, kauden kasviksia, mango-ananaspaistosta, paholaisen salsaa ja
bataattilohkoja

Talon lihapullat 11,90€ (L, G)
Lihapullia, kermakastiketta, puolukkahilloa, kauden kasviksia ja pottuvoita

Lehtipihvi 16,90€ (L, G)
Lehtipihvi, maustevoita, kauden kasviksia ja maalaisranskalaisia

Metsästäjänleike 15,90€ (L)
Paneroitu porsaanleike, pekoni, kauden kasviksia, herkkusienikastiketta ja maalaislohkoperunoita

Ananas, tomaatti, marinoitu punasipuli, valkosipuli, pesto, sieni, leipäjuusto, mozzarella,
chevre, sinihomejuusto, kinkku, pekoni, tonnikala, salami, katkarapu, paholaisensalsa,
rucola
Lisätäyte 1,00€

Burger-ateriat
Pihviburgereidemme liha on parasta rotukarjanlihaa Pohjanmaalta.
Burger-ateria sisältävää maalaisranskalaiset, 0,5l hanajuoman, salaattipöydän,
kahvin/teen
Leipäjuustoburger 12,90€ (Tilauksesta L)

Havaijinleike 14,90€

Leipäjuustoa, paholaisensalsaa, salaattia, tomaattia, hampurilais- ja kurkkumajoneesia sekä
coleslaw-salaattia

Paneroitu porsaanleike, mango-ananaspaistosta, kauden kasviksia, bearnaisekastiketta ja
maalaisranskalaisia

Leipäjuustoburger pihvillä 13,50€ (Tilauksesta L)

Lapsille
Lihapullat muusilla 6,50€ (L, G)

Rotukarjanpihvi, leipäjuustoa, paholaisensalsaa, salaattia, tomaattia, hampurilais- ja
kurkkumajoneesia sekä coleslaw-salaattia

Premium Burger 15,90€ (L)

Lihapullia, perunamuusia, kauden kasviksia ja puolukkahilloa

Kaksi rotukarjanpihviä, salaattia, tomaattia, cheddarjuustoa, pekonia, marinoitua punasipulia sekä
hampurilais- ja kurkkumajoneesia

Lasten hampurilaisateria 6,90€ (L)

BBQ-Burger 13,50€ (L)

Hampurilaispihvi, salaattia, kurkkumajoneesia, hampurilaismajoneesia, cheddarjuustoa,
tomaattia ja maalaisranskalaisia

BBQ-kastiketta, rotukarjan pihvi, cheddarjuustoa, salaattia, tomaattia, marinoitua punasipulia sekä
hampurilais- ja kurkkumajoneesia

Pasta pollo 6,90€ (L)

Paanuburger 15,50€ (L)

Tattiravioleja, broileria kermakastikkeessa ja minitomaatteja

Pariloitu maissibroilerinfilee, chevreä, salaattia, coleslaw-salaattia, tomaattia, paholaisensalsaa,
sipulirengas sekä hampurilais- ja kurkkumajoneesia

