PIENEEN NÄLKÄÄN | ALKUPALAKSI
| LISUKKEEKSI
Nachokuppi ja lämmin
cheddarkastike L,G | 5,50€
Parmankinkkumeloniplatter L,G | 6,50€
Mozzarellatikut (5kpl) ja
chili-aioli L | 6,20€
Bistron toast skagen L, (G) | 10,90€
Paahdettu parmankinkkumozzarella leipä L,(G) | 8,80€
Bistron ranskalaiset ja
savumajoneesi L,G | 5,90€
Talon coleslaw, chilihummusta sekä
talon foccaccia leipää L, (G) | 5,50€

Burgerit ja
lämpimät leivät
HALLOUMI BURGER | 14,40€
Paistettua halloumia, grillattua
ananasta, savumajoneesia,
punasipulia, hunajaa ja rucolaa.
Lisäksi bataattiranskalaiset tai
punakaali-korianterisalaattia.(l,(g))

BISTRO BURGER | 14,90€
Burgeri paikallisen
MEÄN LIHAn naudan 120g
burgerpihvillä tai grillatulla kanalla.
Tarjoillaan salaatin, cheddarjuuston,
pekonihillon, tomaatin, punasipulin ja
majoneesin kera. Lisäksi talon
ranskalaiset ja coleslaw (l,(g))
TUPLAPIHVILLÄ | + 2,50€

BBQ BURGER | 14,90€

WINGS
Valitse tavalliset siivet
tai boneless kanapalat.
Tarjoilemme ne aidolla
Siipiweikkojen kastikkeella,
valitse alta sopiva tulisuus.
Lisäkkeenä kasvistikkuja,
korianteria, kevätsipulia ja
ranskankermaa.

5 kpl | 5,50€
10 kpl | 9,00€
15 kpl | 12,50€
20 kpl | 16,50€
VALITSE SIIPIKASTIKE:

bbq, mild, medium tai hot
LISÄÄ DIPPI | + 1,00€:

aurajuusto, dressing,
maustamaton majoneesi,
chili-aioli, valkosipuli,
tai savupaprikamajoneesi.

Burgeri paikallisen MEÄN LIHAn,
naudan 120g burgerpihvillä tai
grillatulla kanafileellä. Tarjoillaan
salaatin, cheddarjuuston
savumajoneesin, bbq-kastikkeen,
sipulin, pekonin ja suolakurkun kera.
Lisäksi talon ranskalaiset.(l,(g))
TUPLAPIHVILLÄ | + 2,50€
BISTRON
METSÄSTÄJÄNLEIPÄ | 17,40 €
Paahdettua leipää, Viskaalin
häränulkofilettä ja sienikastiketta,
Tarjoillaan vihersalaatin ja
paahdettujen pinjansiementen
kanssa. (l,(g))
PAHOLAISEN KANALEIPÄ | 17,40 €
Paahdettua leipää, majoneesia,
grillattua kanaa vuohenjuusto
kuorrutteella, paholaisenhilloa.
Lisäksi pinaattia, tomaattia,
pinjansiemeniä ja coleslaw. (l,(g))

Pääruoka
annokset
BISTRO PLATTER
kahdelle | 41,90€
Bbq kanaa, kotimaista naudan
sisäfilesiivua, boneless wingsejä,
sekä RIBSejä. Tarjoillaan
paahdettujen perunoiden,
kasvistikkujen, savumajoneesin
sekä ranskankerman kera. (l,(g))
RIBS | 19,50€
Porsaan ribs, BBQ kastiketta,
savumajoneesia, coleslaw,
paahdettuja perunoita. (l,g)
RYDBERGIN PANNU | 18,90€

Paistettua häränfilettä, perunaa,
sipulia ja kananmunaa.
Tarjoillaan punajuuri- ja
suolakurkkukuutioiden, sekä
dijonmajoneesin kanssa. (l,g)

FISH & CHIPS | 13,90€
Klassinen annos, jossa
paneroitua kalaa, remouladekastike ja talon ranskalaisia.(l)

Vegaaninen annos g,l,veg
VEGE PYTTIPANNU | 16,50€
Perunaa, paistettuja
herkkusieniä, paahdettua
paprikaa, parsakaalta, pikkelöityjä sieniä, chilihummusta,
mausteena paahdettua
pähkinää ja korianteria.

SUOSIMME PAIKALLISIA
RAAKA-AINEITA JA KÄYTÄMME
VAIN KOTIMAISIA LIHATUOTTEITA

SALAATIT
MAALAISSALAATTI | 16,90€
Salaattisekoitus, savukalaa,
kananmunaa, paistettua perunaa,
tomaattia, kurkkua, krutonkeja,
parmesanlastuja ja kevätsipulia.
Talon sinappikastike. (l,(g))

HALLOUMISALAATTI | 16,90€
Babypinaattia ja rucolaa.
Paistettua halloumia, grillattua
ananasta, paahdettuja
pinjansiemeniä, oliiveja, kurkkua.
Hunajaa sekä oliiviöljybalsamicokastike. (l,g)

JUOMA
SUOSITUKSET
- OLUT 7,00€
- Tornion panimon vaalea lager

TORNION PANIMON TUOTTEET
Red Ale 7,00€
Hilla lonkero 8,80€
Sini lonkero 8,80€

RAIKKAAT HANATUOTTEET
Karhu III 8,00€
Carlsberg 8,50€
Blanc 9,00€
Brooklyn Summer Ale 9,00€

PULLOSTA PÖYTÄÄN
Stella Artois 7,00€
Sol 7,50€
Brooklyn Defender IPA 8,50€
Crowmoor 7,50€
Hartwall-lonkero 7,50€

KLASSISET PIZZAT
Kaikkiin pizzoihin kuuluu tomaattikastike tai BBQ-kastike sekä fontal
pizzajuusto. Lisäksi voit pyytää pizzamausteeksi basilikaa,
rucolaa tai tulista pizzaöljyä.

KLASSINEN AMERICANA | 13,50€
Tomaattikastike, fontal pizzajuusto, kinkku, tuore ananas ja aurajuusto.

BISTRO SPECIAL | 14,50€
Tomaattikastike, fontal pizzajuusto, chorizo, jalapeno, valkosipuli, tuore
ananas ja rucolaa.

VANHA SILTA | 13,50€
Tomaattikastike, fontal pizzajuusto, parmankinkku, pikkelöityjä sieniä,
parmesan ja rucolaa.

PARK PIZZA | 15,50€
BBQ-kastike, fontal pizzajuusto, BBQ-kana, paprika, fetajuusto, punasipuli
rucolaa ja majoneesi.

JUUSTO PIZZA| 14,50€
Tomaattikastike, fontal pizzajuusto, mozzarella, fetajuusto,
kirsikkatomaatti, tuoreherkkusieni ja rucolaa.

PIZZOIHIN VOI VALITA TÄYTTEET MYÖS OMAN MIELEN MUKAAN:
OMAVALINTA KOLMELLA TÄYTTEELLÄ | 13,50€
OMAVALINTA NELJÄLLÄ TÄYTTEELLÄ | 14,50€
Pizzatäytteet, lisätäytteenä | + 1,00| kpl

TÄYTTEET:
kinkku, parmankinkku, tonnikala, meetwursti, chorizo, kana, BBQ-kana,
pekoni, jokirapu, katkarapu, tuore ananas, tuore herkkusieni,
kirsikkatomaatti, tomaatti, jalapeno, punasipuli, oliivi, valkosipuli,
mozzarella, aurajuusto,fetajuusto, tupla pizzajuusto, majoneesit.

PUISTORAVINTOLA AINON MENU ON
SAATAVILLA MYÖS BISTROSSA.
Lisätietoja tarjottavista ruoka-annoksista, sekä niiden
sisältämistä allergisoivista ainesosista saa henkilökunnalta.

TALON VIINIT 12CL
Paradies-Riesling 7,80€
Cesari Justo -Corvina-Merlot 7,80€

Useat annokset ovat saatavina myös gluteenittomina.
Vegaanisia vaihtoehtoja löytyy useampia.

