Leipäjuustoburger 13,50€
Leipäjuustoa, paholaisenhilloa, salaattia, tomaattia,
hampurilais- ja kurkkumajoneesia

KEITOT
Kermainen lohikeitto 13,90€ (L, G)

Mäntsälä

Kermaista lohikeittoa ja saaristolaisleipää

Pohjoinen Pikatie 8, 04600 Mäntsälä

Viinitarhurin juustokeitto 9,90€ (L)
Juustoportin Viinitarhurin juustosta valmistettua
keittoa ja saaristolaisleipää
Viinitarhurin savuporokeitto 13,90€ (L)

p. 044-793 8050
PASTAT

LIHAT

Kermainen broileri-pestopasta 13,90€ (L)

Juustoportin täytetty lehtipihvi 18,90€ (L, G)

Tagliatellea pesto-kermakastikkeessa, pariloitua
maissibroileria ja Juustoportin juustolastuja

Juustoportin juustolla ja tomaattisalsalla täytetty
lehtipihvi, pekonia, kauden kasviksia, luumutomaattikastiketta ja röstiperunoita

Juustoportin Caesar-salaatti 13,90€

Chorizopasta 12,90€ (L)

Talon possua ja wurstia 15,90€

Raikasta Caesar-salaattia, tomaattia, Caesarkastiketta, Juustoportin juustolastuja sekä
leipäkrutonkeja

Tagliatellea kermaisessa tomaattikastikkeessa,
tomaattisalsaa, Chorizomakkaraa ja Juustoportin
juustolastuja

Possunfileetä, wurstia, Juustoportin leipäjuustoa,
kauden kasviksia, punasipulihilloketta,
viikunakastiketta ja röstiperunoita

Juustoportin Viinitarhurin juustosta valmistettua
keittoa, savuporoa ja saaristolaisleipää

SALAATIT

Talon lihapullat 12,90€ (L, G)

Valitse lisukkeeksi jokin seuraavista:
Maissibroilerin rintafileetä

KALAT

Juustoportin Cherve-juustoa

Lohta ja lime-ruohosipulikastiketta 17,90€ (G)

Pariloitua lohta

Pariloitua lohta, lime-ruohosipulikastiketta, kauden
kasviksia, limelohko ja röstiperunoita

Leipäjuustoa
Katkarapuja

Juustoportin Kirnuvoissa paistettuja muikkuja 14,90€
(VL)

Vegeburger bataattilohkoilla 14,90€ (MA)

Paneroituja muikkuja, pottuvoita, punajuurilohkoja ja
punasipulihilloketta

KASVIS

Kasvis-härkäpapupihvi, ananas-mangopaistosta,
salaattia, BBQ-kastiketta, punasipulihilloketta,
bataattilohkot ja vegemajoneesia
Vegelautanen 15,90€ (MA)
Kasvis-härkäpapupihvi, bataattilohkoja,
punajuurilohkoja, maissintähkä, kauden kasviksia,
punasipulihilloketta, tomaattia, BBQ-kastiketta ja
vegemajoneesia

Ilmoitathan erityisruokavaliot tilauksen
yhteydessä! Henkilökuntamme kertoo
mielellään lisää annoksista.

Naudan lehtipihvi, maustevoita, kauden kasviksia ja
maalaisranskalaisia
Hawaijinleike 15,90€
Porsaanleike, mango-ananaspaistosta, kauden
kasviksia, bearnaisekastiketta ja maalaisranskalaisia

Kaksi rotukarjan pihviä, pekonia, cheddarjuustoa,
salaattia, tomaattia, marinoitua punasipulia,
sipulirenkaita sekä hampurilais- ja kurkkumajoneesia
BBQ-Burger 13,90€
BBQ-kastiketta, rotukarjan pihvi, cheddarjuustoa,
salaattia, tomaattia, marinoitua punasipulia sekä
hampurilais- ja kurkkumajoneesia
Broileri-vuohenjuustoburger 15,50€
Pariloitua maissibroilerinfileetä, Juustoportin Chevreä,
salaattia, tomaattia, paholaisenhilloa, sipulirengas
sekä hampurilais- ja kurkkumajoneesia

LAPSET
Lihapullat muusilla 6,50€ (L, G)
Lihapullia ja kermakastiketta, perunamuusia, kurkkua,
minitomaatteja ja puolukkahilloa
Lasten hampurilaisateria 6,90€ (L)
Hampurilaispihvi, salaattia, talon dippimajoneesia,
ketsuppia, cheddarjuustoa, maalaisranskalaisia
Lasten lehtipihvi 7,90€ (G)

Pariloitua maissibroileria, Juustoportin Chevreä,
kauden kasviksia, viikunakastiketta, punasipulihilloketta ja maalaislohkoperunoita

Pariloitu porsaan lehtipihvi, kurkkua, minitomaatteja,
maustevoita ja maalaisranskalaisia
Lasten dippikori 6,90€ (G, MA)

Hedelmäistä chilibroileria 15,90€ (L, G)

Paneroidut kanafileet, maalaisranskalaisia, maissia ja
sipulirenkaita, sekä majoneesidippi

TEXAS-Burger 15,90€

Lehtipihvi 16,90€ (L, G)

Broileria Juustoportin tapaan 16,90€ (L, G)

Juustoportin kanakori 11,90€

Rotukarjanpihvi, leipäjuustoa, paholaisenhilloa,
salaattia, tomaattia, hampurilais- ja kurkkumajoneesia

Lihapullia, kermakastiketta, puolukkahilloa, kauden
kasviksia ja pottuvoita

BROILERIT

Pariloitua maissibroileria, kauden kasviksia, mangoananaspaistosta, paholaisen salsaa, viikunakastiketta
ja bataattilohkoja

Talon Burger 13,90€

BURGERIT

Nakkeja, pariloitua broileria, kurkkua, minitomaatteja,
talon dippimajoneesia ja maalaisranskalaisia

Pihviburgereidemme liha on parasta rotukarjanlihaa
Pohjanmaalta.

Lasten lohi 7,90€

Burger-ateria sisältävää maalaisranskalaiset, 0,5l
hanajuoman, salaattipöydän, kahvin/teen

Pariloitua lohta, kurkkua, minitomaatteja sekä
perunamuusia

