
Italiasta punkkuja 25 € / pullo
Fattoria Le Poggette Torre Maggiore rosso IGT Umbria
Fattoria Le Poggette Canaiolo rosso IGT Umbria
Fattoria Le Poggette Amalia Riserva DOC Umbria

Etelä-Afrikasta valkkari ja rosé 17,50 € / pullo
Brandvlei Worcester Chenin Blanc 2016
Brandvlei Worcester Chardonnay 2016
Brandvlei Worcester Syrah rosé 2015

Espanjasta rose cava 20 € / pullo
Cava MasFi Rosado

Luxemburgista kuohari 20 € / pullo
Baron de Beaucourt Vin Mousseaux Sec

Tsekkaa vaihtuva valikoima muita jälkiruoka-
houkutuksia suoraan vitriinistä!

- SIIHEN TOISEEN VATSAAN
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Ota 
vaikka 

useampi!

Turvallinen, mutta ah niin herkullinen 
valinta! Käsintehty tuore possunleike 
rapeilla lohkopotuilla, karamellisoiduilla 
kauden juureksilla ja päivän herkullisella 
soosilla

Lohturuoan aatelia! Suussa sulavaa 
kermaista sitruunarisottoa kera murean 
kana confi tin tai tuoreen paistetun lohen, 
kyljessä kauden juureksia ja kruununa 
rapea lehti parmankinkusta.

Runsas keko tuoretta rapsakkaa salaattia, 
johon on ajatuksella viskattu pikkusen 
päärynää ja mainittavasti mansikkaa. 
Viherkeon päälle on paistettu reilu kiekko 
kermaista vuohenjuustoa ja rapea lehti 
parmankinkusta. Makumaailman viimeistelee 
aroniabalsamico!

Oletko koskaan kokeillut sitruuna-mantelileivitettyä tuoretta lohta? 
Nyt se on mahdollista! Seuraksi keittiön tyypit ovat vatkanneet 
vadelmamajoneesia ja kurkkuakin on pikkelöity. Tämä makupaletti 
on kätketty Haapasen briossisämpylän sisälle, cheddaria, itsetehtyä 
luumuketsuppia ja tomaattiakin löytyy eikä oliiviöljy-balsamicossa 
pyöräytettyä salaattiakaan ole unohdettu. Plus lohkoperunat.

GGB Kala
Päivän leike

Riso� oa 
Gr� neriläisi� äin

Haapasen briossisämpylän sisään kätkeytyy pankopaneroitu, 
kookosöljyssä paistettu rapea kanapihvi, jonka on valinnut seura-
laisekseen tuoretta ananasta, wasabimajoneesia ja maistuvaa 
homemade kimchiä! Hampparin vakiovarusteita eli tomaattia, 
saldea ja cheddaria ei ole jätetty tästäkään burgerista pois! 
Plus lohkoperunat.

GGB Kana

Vuohipaimenen 
vap� päivä Su(k)l�  l� vakakkua

Poweria ranteeseen tuo pinaattiakin sisältävä vegaaninen pihvi, jonka 
proteiinipitoisuutta on nostatettu härkäpavulla. Täytettä burgeriin 
tuo tujaus tuorehernepyretä, mukavaa makua ja suutuntumaa antaa 
marinoidut kasvikset ja mikäpä burgeri olisi ilman (vegaanista) vadelma-
majoneesia. Tämä makupaletti on kätketty Haapasen briossisämpylän 
sisälle, vegecheddaria, itsetehtyä luumuketsuppia ja tomaattiakin löytyy 
eikä oliiviöljy-balsamicossa pyöräytettyä salaattiakaan
ole unohdettu. Plus lohkoperunat.

GGB kasvis

PIENILLE IHMISTAIMILLE
Kaikki listaltamme löytyvät annokset saa
pienoismalleina eli lasten kokoisina annoksina.
Hinnatkin ovat puolitettu eli ihan oikeita annoksia, mutta 
leikkihinnoilla!

Pieni
kasvintaimi

Pehmeän suklaakakun sisällä sulaa, lämmintä tummaa 
suklaata, sopivaa hapokkuutta tuo Jymyn luomujäätelö 
vaihtuvin mauin ja kotimaisuusastetta nostatetaan 
metsiemme superfoodilla, karpalolla! 

GGB

Takuuvarma lihaburgerin ystävän valinta! Vai eikö muka kuulosta hy-
vältä: 100% naudalihapihvi, jonka kamuna on kokiksessa marinoitua 
punasipulia, chilisuolakurkkua, chilimajoneesia ja itsetehtyä luumu-
ketsuppia. Tämä makupaletti on kätketty Haapasen briossisämpylän
sisälle, cheddaria ja tomaattiakin löytyy eikä oliiviöljy-balsamicossa 
pyöräytettyä salaattiakaan ole unohdettu. Plus lohkoperunat.

GGB liha

greenerin gourmet 
burgerit

Saimaan
juomatehtaan

OLUET & 
CRAFTY-SIIDERIT

6€

1750

1600

650
Herkut

Näitä tarjolla aamusta iltaan 
lähes aina, kun ovet ovat avoinna:

Reilu salaatti, johon voit valkata
kaksi täytettä päivittäin vaihtuvalta listalta.

PS.
Tätä ihan�  

makusiisappia 

myy� i� ä

myymälä� ä� e!

We 
support

local!

10€PUUTARHURIN
SALAATIT

Salaatissa makua antamassa mm. Teittisen Marjatilan Aroniasiirappi, 
jolle on myönnetty alueellinen D.O. Saimaa laatu- ja alkuperämerkki.


