LINNATUULEN Menu
KOON Keittiöstä
Pippuripihvi		

21,50 €

Metsästäjänleipä 		

14,50 €

Wienerleike (L)		

14,50 €

Naudan sisäfileetä, kermaista pippuri-herkkusienikastiketta ja hillosipuleita

Paahdetulla leivällä grillattu naudanulkofileepihvi sekä maukasta sienikastiketta

Paneroitu porsaanleike, anjovis-kaprisvoita, sitruunaa

Lohta Hollandaise (G)

16,90 €

Merilohifileetä, katkarapuja ja täyteläistä Hollandaise-kastiketta

Broilerin rintafileetä (VL, G)

15,90 €

Broilerin rintafileetä, tomaatti-basilikakastiketta ja marinoituja minitomaatteja
Valitse annokseesi lisuke seuraavista
Maalaisranskalaiset, perunamuusi, grillatut vihannekset, pasta tomaattikastikkeessa, nuudelit Julienne, vihersalaatti, coleslaw

Kana-herkkusienipasta (L)

Tuoreita herkkusieniä, parsakaalia ja spagettia kermakastikkeessa

Katkarapupasta (L)

Fenkolia, kaprista ja Fusilli-pastaa valkosipuli-öljykastikkeessa

12,90

KOON Grillistä
13,90 €

KOON hampurilainen (VL)

6,50 €

MAALAISRANSKALAISILLA

7,50 €

KOON iso hampurilainen (VL)

8,50 €

MAALAISRANSKALAISILLA

7,50 €

Pita Falafel		

6,50 €

Fish & Chips (VL)		

8,90 €

Briossisämpylän välissä naudan täyslihapihvi, cheddarjuustoa,
tomaattia, suolakurkkua, salaattia, ketsuppia ja sinappia

Briossisämpylän välissä kaksi naudan täyslihapihviä, cheddarjuustoa,
tomaattia, suolakurkkua, salaattia, ketsuppia ja sinappia

Sisältää falafel-pyöryköitä, tomaattia, salaattia, pikkelöityä punasipulia,
maustekurkkukuutioita sekä jogurttikastiketta

Friteerattua turskanfileetä, maalaisranskalaisia, sitruunaa ja
talon remouladekastiketta

Baby Back Ribs (VL, G)

BBQ-kastikkeella valeltuja mureita possun ribsejä, coleslaw’ta
sekä maalaisranskalaisia

Hot Dog Classic (L)

Prezel-sämpylän välissä HK:n aito nakki sekä mausteena
majoneesia, kurkkusalaattia, paahdettua sipulia, sinappia ja ketsuppia

13,90 €

4,90 €

KOON kevyet
Kana-nuudelisalaatti (L, G)

8,90 €

Soijapapuja, sokeriherneitä, sesamöljyä, chiliä, korianteria ja salaattia

Lohi-katkarapusalaatti (L, G)

Keitettyä perunaa, kananmunaa, punasipulia, kapriksia ja salaattia

Vuohenjuustosalaatti (L)

Vuohenjuustoa, pestossa pyöritettyä couscousia, kurkkua ja rucolaa

8,90 €
8,90

LINNATUULEN Menu
Kasvispasta (L)		

14,90 €

Linnanherran pannu (L,G)

14,90 €

Hawaijinpossu (L,G)

13,90 €

Lehtipihvi (G)		

16,90 €

Lohikeitto (L,G)		

12,50 €

Lihapullat ja muusi (VL,G)

12,50 €

Herkkusieniä, paprikaa, sipulia, oliiveja,
parsakaalia ja kermakastiketta

Porsaan ulkofileepihvi, makkaraa, pekonia,
kananmunaa ja perunoita

Porsaan ulkofileepihvi, ananasrengas, bearnaisekastike ja perunoita

Naudan ulkofileepihvi, maustevoi ja perunoita

Perinteinen, kermainen lohikeitto

LASTEN ruoat
Paistettu lohi (L,G)

7,90 €

Lehtipihvi (L,G)		

7,90 €

Pikkuprinssin nakit (L,G)

6,90 €

Mummon lihapullat (L,G)

6,90 €

Lasten kanakori (L)

6,90 €

Puolikas lohimedaljonki, majoneesia, perunoita ja salaattia

Puolikas naudan ulkofileepihvi, maustevoi, perunoita ja salaattia

Prinssinakkeja, perunoita ja salaattia

Lihapullia, perunamuhennosta ja salaattia

Paneroituja broilerinfilepaloja, mangomajoneesia,
perunoita ja salaattia

Kermakastiketta, perunamuhennosta sekä suolakurkkua ja puolukkaa

