Salaatti
• Juustoportin Caesar-salaatti
(G)
13,90€
Raikasta caesar-salaattia, tomaattia, caesarkastiketta, Juustoportin Grand Reserve-, Keisarijuustoja sekä leipäkrutonkeja
Valitse lisukkeeksi jokin seuraavista: Maissibroilerin rintafileetä, Juustoportin Chevre-juustoa, Katkarapuja

Kala
• Lohta ja lime-ruohosipulikastiketta
(G)
Pariloitua lohta, lime-ruohosipulikastiketta, kauden kasviksia ja röstiperunoita
• Juustoportin Kirnuvoissa paistettuja muikkuja (VL)
Paneroituja muikkuja, pottuvoita, puolukka survosta, suolakurkkulohkoja

17,90€
14,90€

Vege
• Vegeburger bataattiranskalaisilla
(MA)
14,90€
Kasvis-härkäpapupihvi, salaattia, BBQ-kastiketta, marinoitua punasipulia, tomaattia, bataattiranskalaiset ja vegemajoneesia
• Uunibataatit Juustoportin tapaan
15,90€
Paahdettua bataattia viipaleena, Ratatouille kasviksia, Juustoportin paprikajuustoa, tomaattia ja leipäjuustokuutioita

• Broileria Juustoportin tapaan(L, G)
16,90€
Pariloitua maissibroileria, Juustoportin Chevreä, kauden kasviksia, marinoitua punasipulia, viikunakastiketta ja
maalaislohkoperunoita
• Valkosipulibroileria (L, G)
15,90€
Pariloitua maissibroileria, ratatouille vihannekset, tummaa valkosipulikastiketta, valkosipulin kynsiä ja maalaislohkoperunoita

12,90€
12,90€
12,90€
13,90€
12,90€

Täytteet:
Ananas, tomaatti, marinoitu punasipuli, valkosipuli, pesto, herkkusieni, leipäjuusto, mozzarella, chevre,
sinihomejuusto, kinkku, kana, pekoni, tonnikala, salami, katkarapu, paholaisensalsa, rucola
Lisätäyte 1,00€ Pizzan puolitus 1,00€
Lisäsalaatti (toisen puolikkaan salaattipöytä) 3,50€

Serrano
13,90€
Serranokinkkua, Grand Reserve -juustoa, vuohenjuustoa, mozzarellaa, tomaattia, punasipulia, rucolaa ja
smetanaa
Savuporo
13,90€
Savuporoa, Grand Reserve -juustoa, leipäjuustoa, mozzarellaa, tomaattia ja smetanaa

Burger-ateriat

Liha
• Talon lihapullat
(L,G)
12,90€
Lihapullia, pippuri kermakastiketta, puolukkahilloa, suolakurkkua ja pottuvoita
• Talon possua ja wurstia
15,90€
Possun ulkofileetä, wurstia, Juustoportin leipäjuustoa, kauden kasviksia, viikunakastiketta ja röstiperunoita
• Metsästäjänleike
16,90€
Paneroitu porsaanleike, pekonia, kauden kasviksia, sienikastiketta ja maalaislohkoperunoita
• Lehtipihvi
(L,G)
16,90€
Naudan lehtipihvi, maustevoita, kauden kasviksia ja maalaisranskalaisia
• Grillipihvi (G)
17,90€
Atrian takuumurea naudan ulkofileepihvi, maustevoita, ratatouille vihanneksia, choron-kastiketta ja maalaisranskalaisia
• Viinitarhurin Pippuripihvi (L,G)
19,90€
Atrian takuumurea naudan ulkofileepihvi, Juustoportin Viinitarhurin juustoa, pekonia, kauden kasviksia, pippurikastiketta ja
maalaislohkoperunoita

Pasta
13,90€
14,90€

Keitto
• Viinitarhurin juustokeitto
(L)
Juustoportin Viinitarhurin juustosta valmistettua keittoa ja saaristolaisleipää
• Juustoportin kanttarellikeitto (L,G)
Juustoportin kanttarellijuustosta valmistettua samettista kanttarellikeittoa
• Kermainen lohikeitto (L)
Kermaista lohikeittoa ja saaristolaisleipää

Pizzat sisältävät salaattipöydän, ruokajuomat, leivät ja levitteet sekä kahvin/teen
Special opera
(L)
Salamia, kinkkua ja tonnikalaa
Americana
Kinkkua, ananasta, BBQ-kastiketta ja rucolaa
Alla Pollo
(L)
Kanaa, ananasta, sinihomejuustoa ja rucolaa
Fantasiapizza kolmella täytteellä
Fantasiapizza kahdella täytteellä

JUUSTOPORTIN LANKKUPIZZAT

Broiler

• Tomaattinen broileripasta
(L)
Tagliatelle pastaa, maissibroileria, tomaattikastike, paprikaa ja Vuohen Grand Reserve -juustoraastetta
• Pasta Carbonara
(L)
Tagliatelle pastaa, Paistettua pekonia ja sipulia

Pizzat

9,90€
11,90€
13,90€

Pihviburgereidemme liha on parasta rotukarjanlihaa Pohjanmaalta. Burger-ateria sisältää maalaisranskalaiset, 0,5l
hanajuoman, salaattipöydän, kahvin/teen
Leipäjuustoburger ateria
12,90€
Leipäjuustoa, paholaisensalsaa, salaattia, tomaattia, hampurilais- ja kurkkumajoneesia
Leipäjuustoburger ateria pihvillä
13,90€
Rotukarjanpihvi, leipäjuustoa, paholaisensalsaa, salaattia, tomaattia, hampurilais- ja kurkkumajoneesia
Premium Burger ateria
15,90€
Kaksi rotukarjanpihviä, salaattia, tomaattia, cheddarjuustoa, pekonia, punasipulia sekä hampurilais- ja
kurkkumajoneesia
Pekoni Burger ateria
14,50€
Rotukarjan pihviä, BBQ-kastiketta, pekonia, cheddarjuustoa, salaattia, tomaattia, marinoitua punasipulia sekä
hampurilais- ja kurkkumajoneesia
Broileri-vuohenjuustoburger ateria
15,50€
Pariloitu maissibroilerinfilee, chevreä, salaattia, tomaattia, paholaisensalsaa, sipulirengas sekä hampurilais- ja
kurkkumajoneesia

LAPSET
Lihapullat muusilla
(L,G)
6,50€
Lihapullia, perunamuusia, kurkkua, minitomaatteja ja puolukkahilloa
Paistettua Lohta ja bearnaisekastiketta
(G)
7,90€
Lohta, kurkkua, minitomaattia ja perunamuusia
Lasten hampurilaisateria
6,90€
Hampurilaispihvi, salaattia, kurkkumajoneesia, cheddarjuustoa, maalaisranskalaisia ja ketsuppia (ei sisällä
salaattipöytää)
Pasta pollo (L)
6,90€
Tagliatelle-pastaa, broileria kermakastikkeessa ja minitomaatteja
Lasten lehtipihvi
(G)
7,90€
Pariloitu porsaan lehtipihvi, kurkkua, tomaattia, maustevoita ja maalaisranskalaisia
Lasten dippikori (G, MA)
6,90€
Nakkeja, broileria, kurkkua, minitomaatteja, talon dippimajoneesia ja maalaisranskalaisia

