
ALKUUN/DIPIT/LISUKEET

Mozzarella tikut+dippi 2/5 kpl 3/7€
Sisältää dipin valinnan mukaan

Hot Wings 5/10/15/20/30/40 kpl 6-29 €
miedolla, medium tai tulisella soosilla. Myös ilman
kastiketta tai kasteke/dippi erikseen.
5 kpl, 6€, 10 kpl 10€, 15 kpl 13 €, 20 kpl 17 €, 
30 kpl 25 € 40 KPL 29 € 

Maalaisranskalaiset + dippi 4/7 €
pieni kori yhdellesisältää dipin. Iso kori jaettavaksi,
sisältää kaksi dippiä valinnan mukaan ja ketsuppia

Vihreä salaatti 5 €
jäävuori- ja jääsalaatti, tomaatti, salaattikastike

Kesämenu
Ravintola Villas

GRILLISTÄ

Talonpihvi 150g/225g 15/19€ 
Pihvi jauhetusta lähitilan naudanlihasta, paholaisen
hillo/vs majoneesi, maalaisranskalaiset ja 
 salaattia. Hillon voi vaihtaa valkosipulimajoneesiin.
Perunat voi vaihtaa isoon salaattiin. L, Gl

Broilerin filepihvi 200g tai kasvispihvit 19 €
Vuohenjuustoa ,paholaisen hilloa, grillattua
kotimaista broilerinfilettä, maalaisranskalaiset ja
salaatti. Perunat voi vaihtaa isoon salaattiin. L, GL

Juustokuorrutettu kanaleipä  19 €
Iso paahdettu leipä, Grillattu broilerin kotimainen
file, ananas, juustomunakuorrutus, salaatti ja
salaattikastike.

Grillifile nauta ulko- tai sisäfile 185/125g 15 €
Suostumme grillaamaan vain raakakypsytettyä ja
hyvin temperoitua lihaa, joten varmista saatavuus
tai varaa lihat ennakkoon. Voidaan leikata
dipattavaksi tai nauttia pihvinä. Pihvin mukana
tarjoillaan talon kastike. Lisukkeet lisähintaan.

  
 

BURGERIT

LASTEN BURGERI TAI PIENEEN NÄLKÄÄN 8 €
Sämpylä, 75 g pihvi, ketsuppi, hampurilaismajoneesi.
Pyynnöstä, salaatti, tomaatti.
Lisähintaan juusto 1 €   Laktoositon.                                                  

SAFARI BURGERI (liha tai kasvis) 14 €
Brioche sämpylä, 150g pihvi, ketsuppi, cheddar
juusto, tomaatti, salaatti, hampurilaismajoneesi.
tai 125 g kasvispihvillä.
Lisähintaan tuplapihvi 4€,  chiliburger mausteet 1€
Laktoositon. Lihaburgerin saa myös gluteenittomana. 

 
PEKONI BURGERI
Briochei sämpylä, 150g pihvi, ketsuppi.
tomaatti, salaatti, reilusti pekonia, cheddar juusto.
Lisähintaan tuplapihvi 4€. Laktoositon, GL pyynnöstä
 
VILLAS BURGERI (lihalla tai broilerinfileellä)
Brioche sämpylä, 150g pihvi, ketsuppi, salaatti,
pekoni ja ananas. Lisäksi aura tai broilerburgeriin
vuohenjuusto+paholaisenhillo.
Lisähintaan tuplapihvi 4€ Laktoositon, Gl pyynnöstä.

JÄLKKÄRIT

Vaihtuva valikoima talon omia
jälkiruokia. Kysy päivän tarjonta.

Paikallinen Hirvikebab tai kanakori 14 €

18 €

16 €

Dippit:
Majoneesi, valkosipuli,
mieto chili, tulinen chili,
hampurilaismajoneesi.

Lisädippi 1€

Grillattua paikallista kalaa  200 g         
Grillattua kalaa paikkakunnalta tai Oulujärveltä. Kysy saatavuus 
henkilökunnalta tai tilaa ennakkoon.                                                 
Lisukkeet tilataan erikseen.                                                                 

15 €

Makkaraperunat pienet/isot 6/12 €

Käyttämämme liha on suomalaista. Naudanliha tulee Mustolan tilalta 2 km päästä.

Käyttämämme liha on suomalaista. Naudanliha tulee Mustolan tilalta 2 km päästä.

Lihan / kalan koko on ilmoitettu raakapainona/päivän leikkaksen mukaan.

Salaatti, kurkkusalaatti, Gorans kebab kastike, chiliä

Salaatti, kurkkusalaatti,


