BURGER

Lasten hampurilainen
Täysjyvä hampurilaissämpylä, jonka välissä on naudanlihapihvi, salaattia, tomaattia, cheddarjuustoa,
ketsuppia ja remoulade majoneesia.
(laktoositon, soijaton. SISÄLTÄÄ: kananmunaa, maitoproteiinia, gluteenia, sinapinsiementä)
Tuplajuustohampurilainen
Täysjyvä hampurilaissämpylä, jonka välissä on naudanlihapihvi, salaattia, tomaattia, cheddarjuustoa,
maustekurkkua, ketsuppia ja remoulade majoneesia.
(laktoositon, soijaton. SISÄLTÄÄ: kananmunaa, maitoproteiinia, gluteenia, sinapinsiementä)
Kasvishampurilainen
Täysjyvä hampurilaissämpylä, jonka välissä on tomaatti-härkäpapupihvi, salaattia, tomaattia,
cheddarjuustoa, maustekurkkua, ketsuppia ja remoulade majoneesia.
(laktoositon, soijaton, pihvi härkäpavuista. SISÄLTÄÄ: kananmunaa, maitoproteiinia, gluteenia)
Kasvishampurilainen vegaanisella juustolla ja majoneesilla
Täysjyvä hampurilaissämpylä, jonka välissä on tomaatti-härkäpapupihvi, salaattia, tomaattia,
maustekurkkua, vegaanista juustoa, ketsuppia ja vegaanista majoneesia.
(laktoositon, maidoton, munaton. SISÄLTÄÄ: gluteenia)
Ranskanperunat
(laktoositon, gluteeniton, soijaton, vegaaninen)
Hampurilaiset saatavana myös gluteenittomalla sämpylällä. Huomioithan, että gluteenittomat tuotteemme
valmistetaan gluteenia sisältävien viljatuotteiden kanssa samoissa tiloissa.

PERUNATEHDAS
Perunatehtaassa valmistetaan erilaisia kierreranskanperunoihin pohjautuvia ruoka-annoksia.
Kanaboksi
Kierreranskalaisia, paneroituja kanan fileepaloja, porkkanaa, kurkkua, valinnainen majoneesi.
(Laktoositon. SISÄLTÄÄ: gluteenia)
Nakkiboksi
Kierreranskalaisia, pitkiä nakkeja, porkkanaa, kurkkua, valinnainen majoneesi.
(Laktoositon, gluteeniton)
Vegeboksi

Kierreranskalaisia, vegaanisia nakkeja, porkkanaa, kurkkua, valinnainen majoneesi.
(Vegaaninen, gluteeniton. SISÄLTÄÄ: soijaa)
Perheannos
Kierreranskalaisia, paneroituja kanan fileepaloja, pitkiä nakkeja, porkkanaa, kurkkua, kaksi valinnaista
majoneesia.
(Laktoositon. SISÄLTÄÄ: gluteenia)
Majoneesit
Valittavana on neljä erilaista majoneesia, joista yksi vaihtoehto on vegaaninen.
Perunamauste
(Laktoositon, gluteeniton, vegaaninen, soijaton. Ei sisällä allergeeneja)
Kierreperunat saa pyydettäessä ilman maustetta.

MAMMAN KEITTIÖ
Mamman Keittiöstä löytyy laajin valikoima erikoisruokavalioihin soveltuvia ruokia. Tarkemmat tiedot
ruokavaihtoehdoista löytyy Mamman Keittiön menusta.
Henkilökunnaltamme saa tarkat tuotesisällöt kaikista ruoista.
Ravintolassa on lisäksi erillinen allergiabuffet, jossa on perunasosetta, riisiä ja lihapyöryköitä. Näiden
ruokien valmistuksessa ei ole käytetty allergeenejä ja mausteena käytetään vain suolaa.
Erikoismaidot löytyvät erillisestä kylmäkaapista allergiabuffetin vierestä. Valikoimassa on laktoositon
kevytmaito, kaurajuoma, soijajuoma sekä riisijuoma.
Leipäpöydästä löytyy kahta erilaista gluteenitonta näkkileipää sekä gluteenitonta viipaleleipää
yksittäispakattuna. Levitteet ovat yksittäispakattuja ja valikoimassa on myös vegaaninen vaihtoehto.

PIZZA & PASTA
PASTA-ANNOKSET
Pasta bolognese
Bolognesekastiketta ja pennepastaa.
(Ei sisällä laktoosia, maitoa, kananmunaa, soijaa. SISÄLTÄÄ: gluteenia)
Broileripasta
Juustokastiketta, broileria ja pennepastaa.
(Ei sisällä laktoosia, kananmunaa, soijaa. SISÄLTÄÄ: gluteenia, maitoa)
Juustoinen kasvispasta

Juustokastiketta, valinnainen kasvislisäke ja pennepasta.
(Ei sisällä laktoosia, kananmunaa, soijaa. SISÄLTÄÄ: gluteenia, maitoa)
Pasta-annosten päälle lisätään parmesan-juustoa (sisältää maitoa) ja rucolaa.

Palapizzat
Napolin salami, oliivi, rucola, mozzarella-juusto, tomaattikastike
Ilmakuivattu kinkku, kirsikkatomaatti, parmesan-juusto, rucola, mozzarella-juusto, tomaattikastike
Broileri, fetajuusto, mozzarella-juusto, basilika, tomaattikastike
Kasvis; Kesäkurpitsa, aurinkokuivattu tomaatti, paprika, mozzarella-juusto, tomaattikastike
(Palapizzat ovat vähälaktoosisia. Ei sisällä kananmunaa, soijaa. SISÄLTÄÄ: gluteenia, maitoa)
Palapizzoista voit nauttia sellaisenaan tai eri kokoisina annoksina raikkaan salaatin kera.
Salaattiannokset
Salaattibaarista voi koota salaattiannoksen omien makumieltymysten mukaan. Annos koostuu
salaattipohjasta (salaatti, kurkku, kirsikkatomaatti) sekä kolmesta lisäkkeestä. Valikoimasta löytyy mm.
savulohi, broileri, basilikamarinoitu mozzarella, fetajuusto, aurinkokuivattu tomaatti, cantaloupemeloni ym.
Annokseen sisältyy valinnainen salaattikastike tai öljy sekä focaccia leipä (saatavana myös gluteenittomana)

PANNUKAKKUKAHVILA
Pannukakut mansikkahillolla ja kermavaahdolla
(Pannukakut: Laktoositon. SISÄLTÄÄ: maitoa ja kananmunaa)
(Kermavaahto: SISÄLTÄÄ: maitoa, laktoosia)
Pannukakut suolaisilla täytteillä
Annos sisältää pannukakkuja, tuorejuustocremeä, kaksi valinnaista lisäkettä, vihersalaattia ja leivän.
Valikoimassa myös kasvislisäkkeitä.
(Pannukakut: Laktoositon. SISÄLTÄÄ: maitoa ja kananmunaa)
(Juustocreme: Laktoositon. SISÄLTÄÄ: maitoa)
Uuniperunat
Annos sisältää uuniperunoita, tuorejuustocremeä, kaksi valinnaista lisäkettä, vihersalaattia ja leivän.
Valikoimassa myös kasvislisäkkeitä.
(Juustocreme: Laktoositon. SISÄLTÄÄ: maitoa)
•
•
•
•

Pannukakut saatavana myös gluteenittomina tai vegaanisina.
Kermavaahto saatavana myös vegaanisena
Annosleipä saatavana gluteenittomana
Uuniperuna-annos saatavana gluteenittomana.

Salaattiannokset
Salaattibaarista voi koota salaattiannoksen omien makumieltymysten mukaan. Annos koostuu
salaattipohjasta (salaatti, kurkku, kirsikkatomaatti) sekä kolmesta lisäkkeestä. Valikoimasta löytyy mm.
savulohi, broileri, basilikamarinoitu mozzarella, fetajuusto, aurinkokuivattu tomaatti, cantaloupemeloni ym.
Annokseen sisältyy valinnainen salaattikastike tai öljy sekä focaccia leipä (saatavana myös gluteenittomana)
Pannukakkukahvilan valikoimissa on myös makeita ja suolaisia kahvileipiä sekä pakattuja jäätelöitä. Myös
gluteenittomia ja vegaanisia vaihtoehtoja.

JÄÄTELÖKAHVILA
Jäätelöannoksia, softista, pakattuja jäätelöitä, täytettyjä leipiä, donitseja, kanelipullia, munkkeja, kahvia,
erikoiskahveja, teetä ja virvokkeita.
Valikoimasta löytyy laktoosittomia jäätelöitä, soijajäätelöä, mehujäitä, riisijäätelöä sekä gluteenittomat
jäätelövohvelit.
Kahvileivistä saatavana myös vegaaniset ja gluteenittomat vaihtoehdot.

VILIJONKAN VOHVELI
Tikkuvohveleita, softista, kahvia, teetä, virvoitusjuomia.
Tikkuvohveli mansikkahillolla ja kermavaahdolla
(Tikkuvohveli: Laktoositon. SISÄLTÄÄ: kananmunaa ja maitoa)
(Kermavaahto: SISÄLTÄÄ: maitoa, laktoosia) Vaihtoehtona kasvirasvavaahto.

JÄÄTELÖBAARI
Jäätelöannoksia, softista ja pakattuja jäätelöitä.
Valikoimasta löytyy laktoosittomia jäätelöitä, soijajäätelöä, mehujäitä, riisijäätelöä sekä gluteenittomat
jäätelövohvelit.

ERISKUMMALLINEN KAHVILA
Herkullisia kakkuja ja leivonnaisia, täytettyjä sämpylöitä, pannukakkuja, irtojäätelöä, kahvia, teetä,
erikoiskahveja.
Valikoimasta löytyy gluteenittomia ja vegaanisia vaihtoehtoja.

KAHVI JA TEE

Muumimaailman kahvi valmistetaan keskipaahtoisesta luomukahvista.
Teevalikoimastamme löytyy perinteinen musta tee, maustetut teet, vihreä tee sekä kofeiiniton rooibos.
Suodatinkahvin, erikoiskahvien ja teen kanssa tarjolla on laktoositon maito, kauramaito sekä soijamaito.
Pyydäthän erikoismaidot henkilökunnalta.
Erikoiskahvit löytyvät Jäätelökahvilan sekä Eriskummallisen kahvilan valikoimista.

