1

Keitot ja salaatit
106) Lohikeitto
o
o

Kermainen tai kirkas
Ruisleipä

109) Lämmin broilerisalaatti
o
o

Hampurilaiset

(laktoositon)
10.90
(laktoositon)

Pariloitua broileria ja aurajuustoa
Rapeaa salaattia, persikkaa, kurkkua ja
paahdettu leipä

o
o

o
o
o

21.50

10.90

Broileriruoat
o
o
o

o
o

139) Pienet ranskalaiset

n. 0,5 litraa

3.00

140) Makkaraperunat

ranskalaisia ja makkaraa

6.50

141) Kanakori

ranskalaisia ja nugetteja,

10,50

isot ranskalaiset tai salaatti +
kebab- ja valkosipulikastiketta

8.90

143) Pizzapatonki

kinkku, tonnikala tai jauheliha

6.50

144) Vihreä salaatti

+ patonkia

6.90

ranskalaiset, nugetteja, sipulirenkaita
nakkeja, lihapullia, valkosipuli- ja
kurkkumajoneesia

9.90

17.90

(laktoositon, gluteeniton)

19.90
(laktoositon , gluteeniton)

Häränfilettä , maustevoi
Maalaisranskalaiset ja grillitomaatti

20.90

127) Pippuripihvi
o
o
o

4.50

142) Kebab ranskalaisilla

Porsaanfilettä, kermainen pippurikastike
Pariloitua pekonia ja sipulia
Maalaisranskalaiset ja kasviksia

124) Lehtipihvi

n. 1 litra

curry- ja valkosipulidippi

Liharuoat
o
o
o

138) Isot ranskalaiset

(laktoositon , gluteeniton)

Broilerinfilettä ja lohkoperunat
Aurajuustokastike
Paprikaa, kesäkurpitsaa, jalapeno

123) Pariloitua Possua

Hampurilainen saatavilla myös kasvispihvillä.

(laktoositon)

Maalaisranskalaiset
Paneroitua sitruunaturskaa
Salaattia, kurkkumajoneesia

118) Aurabroileria

13.50

Pikkulämpimät

(laktoositon, gluteeniton)

Pariloitua lohta
Juustoista katkarapukastiketta
Lohkoperunat ja kasviksia

105) Fish & chips

Broilerinfile, cheddarjuustoa, ananasrengas, salaattia,
tomaattia, punasipulia, curry- ja kurkkumajoneesia
Ranskalaiset ja virvoitusjuoma 0,4l

13.50

Kalaruoat
o
o
o

11.90

148) Chiken burgeri
(laktoositon , gluteeniton)

Kasvispihvit , aurajuustokastike
Lohkoperunoita ja kasviksia

116) Pariloitua lohta

Jauhelihapihvi, pekonia, cheddarjuustoa, punasipulia,
tomaattia, suolakurkkua, salaattia, hampurilais- ja
bbqkastiketta,
Ranskalaiset ja virvoitusjuoma 0,4l

12,90

Kasvisruoka
114) Talon kasvispihvit

146) Talon burgeri

(laktoositon , gluteeniton)
Pariloitua häränsisäfilettä 150 g
Kermainen pippurikastike
Valkosipulikermaperunat ja kasviksia
Annoksiin sisältyy salaatti. Perunoiden tai kastikkeen vaihto + 1.-

31.50

149) Dippilautanen

2

Pizzat


1) Bolognese
o



Kinkku, aura, ananas
Tonnikala , aurajuusto, jalapeno



4) Pepperone



5) Metu

o
o



11.90

Broileri , pekoni , bbq-kastike , aurajuusto

12.50

8) Sahrami spesial
Kebab , sipuli , tuorejuusto , jalapeno

12,50

9) Mättö
o



Meetvursti, cheddarjuusto, sipuli

11.90

11.90

o



Pepperoni, katkarapu, valkosipulikastike

11.90

6) Vegetariana
o Mozzarella , pesto , tomaatti , punasipuli
7) BBQ chicken
o



11.90

3) Tuna
o



11.50

Lasten lista

2) Hawaji
o



Jauheliha, tomaatti

Jauheliha, pepperoni, kinkku, jalapeno

12.50

10) Fantasia
o

4 täytettä valintasi mukaan

13.90

Fantasia täytteet :
meetwursti, pepperoni, jauheliha, kinkku, tonnikala,
katkarapu, pekoni, broileri, aurajuusto, cheddar, mozzarella, tuorejuusto,
feta, ananas, persikka, suolakurkku, kesäkurpitsa, jalapeno, oliivi, sipuli,
paprika, herkkusieni, tomaatti,
aurinkokuivattu tomaatti, BBQ-kastike, valkosipulikastike
Pizza-annoksiin sisältyy salaatti
Puolituslisä
2.50
Lisätäyte
1.00

129) Hessu Hopon lehtipihvi
o
o

(maidoton , gluteeniton)

Pariloitua häränfilettä
Ranskalaiset

8.50

131) Pikkuhukan broileria
o
o

(maidoton )

Kananugetteja
Ranskalaiset ja kurkkumajoneesi

132) Muumimamman lihapullat / nakit
o
o

8.00
(laktoositon)

Lihapullia tai nakkeja
Ranskalaiset

8.00

Lasten annoksiin sisältyy salaatti ja jäätelöpuikko

Jälkiruoat
136) Talon jäätelöannos
o
o

(hyla)

Vaniljajäätelöä
Kastike: suklaa, kinuski tai mansikka

www.sahrami.fi

5.90

