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KIILAN LANKKU
Manchegojuusto, briejuustoa ja viikunahilloa,
suolakeksejä, Napolin salamia ja Serranon kinkkua,
yrttisalaatti, mansikkaa, pinjansiemeniä ja balsamicoa
valkosipuli-yrttimarinoituja kalamata oliiveja,
viinirypäleitä ja viikunaa, patatas bravas ja savuaiolia

avokado bruschetta
Paahdettua pestofocacciaa, tomaatti-basilikasalsaa 
ja yrttisalaattia (veg)

PARMESAN GARLIC BREAD
Valkosipulivoilla ja parmesanilla kuorrutettua 
focacciaa ja yrttisalaattia (l) 

CHILI-VALKOSIPULI JÄTTIRAVUT
Valkosipuli-chiliöljyssä paistettuja jättirapuja, avokadoa 
ja yrttisalaattia (m, g) 

VALKOSIPULIETANAT
Parmesan-valkosipulivoissa paistettuja etanoita ja 
paahdettua focacciaa (l)

jokirapu-kylmäsavulohitartar
Saaristolaisleipää jokirapu-kylmäsavulohicremellä (l)

Manchego- ja briejuustoa, viinirypäleitä 
ja viikuna-balsamicoa (g)

Serranon kinkkua 
ja cantaloupemelonia (m, g)
 
Napolinsalamia ja viikunaa (m, g) 

Valkosipuli-yrttimarinoituja 
kalamata-oliiveja (veg, g) 

Patatas bravas ja savuaiolia (m, g)

Dirty fries (l, g)

new york cheesecake
Mustaherukkakastiketta ja tuoreita marjoja

CRÈME BRÛLÉE
Mustikkasorbettia ja tuoreita marjoja (l, g) 

TUPLASUKLAA ROCKY ROAD
Kinuskia ja tuoreita marjoja (g, sis. pähkinää)

ice cream ja tuoreita marjoja
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pippuripihvi
180g härän sisäfileepihvi, rosmariiniperunaa, hunajapaahdettua miniporkkanaa, vihreää parsaa 
ja konjakki-pippurikastiketta (l, g) 

paahdettu lohi
Bataattia, vihreää parsaa, ruohosipuli-limefraichea ja pariloitua limeä (l, g)

kermainen lohikeitto
ja saaristolaisleipää (l)

PUNAJUURI-FALAFEL
Bataattia, vihreää parsaa, yrttisalaattia ja punajuurihummusta (veg, g)  

jättirapurisotto
Valkosipuli-chiliöljyssä paistettuja jättirapuja, sitruuna-sahramirisottoa, vihreää parsaa ja kevätsipulia (l, g) 

poroburger
150g poron jauhelihapihvi, savuporomajoneesia, leipäjuustoa, rucolaa, tomaattia, marinoitua punasipulia sekä dirty fries (l)

beyond burger
Vegaaninen kasvispihvi, vegaanista cheddarjuustoa, rucolaa, tomaattia, marinoitua punasipulia sekä  
bataattiranskalaisia ja avokado-srirachamajoneesia (veg, g) 
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CRISPY CHICKEN SALAATTI
Paneroitu kananpojan paistileike, vihersalaattia, seesam-soija vinegretellä maustettua jasmiiniriisiä, rapeaa 
porkkanaa, cantaloupe-melonia, kirsikkatomaattia, kurkkua, marinoitua punasipulia, friteerattua lehtikaalia, 
avokadoa, paahdettua pähkinämurua ja avokado-srirachamajoneesia (m, g, sis. pähkinää)

satay-tofusalaatti
Satay marinoitua tofua, vihersalaattia, seesam-soijavinegretellä maustettua jasmiiniriisiä, rapeaa porkkanaa, 
cantaloupe-melonia, kirsikkatomaattia, kurkkua, marinoitua punasipulia, friteerattua lehtikaalia, avokadoa, 
paahdettua pähkinämurua ja avokado-srirachamajoneesia (veg, g, sis. pähkinää) 

kiilan caesarsalaatti
Rapeaa romainesalaattia, Kiilan caesarkastiketta, parmesania, krutonkeja, kirsikkatomaattia,

Naturell
Crispy Chicken
Paahdettu lohi
Jokirapu

seesam-chili lohisalaatti
Paahdettu seesam-chili lohi, vihersalaattia, seesam-soijavinegretellä maustettua jasmiiniriisiä, rapeaa 
porkkanaa, cantaloupe-melonia, kirsikkatomaattia, kurkkua, marinoitua punasipulia, friteerattua 
lehtikaalia, avokadoa, paahdettua pähkinämurua ja avokado-srirachamajoneesia (m, g, sis. pähkinää) 

JOKIRAPUSALAATTI
Jokirapuja, vihersalaattia, seesam-soija vinegretellä maustettua jasmiiniriisiä, rapeaa porkkanaa, 
cantaloupe-melonia, kirsikkatomaattia, kurkkua, marinoitua punasipulia, friteerattua lehtikaalia, 
avokadoa, paahdettua pähkinämurua ja avokado srirachamajoneesia (m, g, sis. pähkinää) 
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