AL A ’ C A R T E :
* PAISTETTUA MERILOHTA

19,00

Reilu palanen voissa paistettua merilohta,
paahdetulla voilla maustettua Hollanninkastiketta,
salaatti, lämminkasvis ja perunat valinnan mukaan.
* BROILERIA CASHEW NUTS

18,00

Grillattu broilerin fileeleike, cashewpähkinä-paprikaparsakaalikastike, salaatti, lämminkasvis. Peruna tai
riisi valinnan mukaan.
* SUSHI BOWL

13,00

Sushiriisiä, kylmäsavulohta, avokadoa, kurkkua,
porkkanaa mehustettu wasabimajolla ja kaikki tämä
samassa kulhossa. Lisänä inkivääriä, soijaa ja
wasabia.

* JUUEI

19,00

Tyypillinen Somerolainen vastaus kiperiin
kysymyksiin. Tässä ruokalistaversio eli Juu:
Jättikokoinen paneroitu possunleike ja iso kasa
ranuja. Ei: Ei sitten todellakaan muuta ja tarjoillaan
isolta lautaselta.
* RANTATUPA YLPEÄNÄ ESITTÄÄ

20,00

Tässä listasuosikki Rantatuvan alkuajoilta n. 1994.
Muhkea naudan ulkofilepihvi, chilivoissa haudutettua
herkkusientä, hillosipulia ja paprikaa, salaatti,
lämmin kasvisnja perunaa valinnan mukaan.
Toimii myös tänäpäivänä , maksoi silloin 100,- mk.
* GRILLIPIHVI

19,00

Mehevä grillattu naudan ulkofilepihvi, maustevoi,
salaatti, lämmin kasvis ja perunat valinan mukaan.

* LEHTIPIHVIT:
Naudasta

19,00

Possusta

18,00

Broilerista

19,00

Annokset sisältävät maustevoin, salaatin, lämpimät
kasvikset ja perunan valinnan mukaan.
* MASSAMAN CURRY

14,00

Broileria, perunaa, kirsikkatomaattia, pähvinää
mausteisessa kookoskermakastikkeessa.
Lisänä riisiä.
* FALAFEL

14,00

Rantatuvan green curry mausteiset falafelpyörykät,
oman uunin pitaleipää, salaattia, punasipulia,
tomaattia, valkosipulimajo, tzatsiki, fetajuusto.
Maalaisranskalaiset + 3,-

* RIBSRÄKKI

18,00

Savuiset BBQ mausteiset possun ribsit, mahtavat
Rantatuvan rosamundaranut, coleslaw,
ranskankerma, bbq dippi.
* KARAMELLIPOSSUA

16,00

Friteerattua possunlihaa joka tarjoillaan makean ja
mausteisen karamellikastikkeen kera, lisänä riisiä ja
salaattia.
* METSÄSTÄJÄNLEIKE

18,00

Paneroitu possun ulkofilepihvi, samettista
herkkusienikastiketta, lämminkasvis, salaatti ja
perunat valinnan mukaan.
* PIPPURILEIKE

18,00

Grillattu possun ulkofilepihvi, kermaista
pippurikastiketta, lämminkasvis, salaatti ja perunat
valinnan mukaan.

B U R GE R I T
* AURAJUUSTO BURGER

15,00

Suomalaisen naudan täyslihapihvi, sulatettua aurajuustoa, grillattua ananasta, salaatti, makeakurkku,
talonmajo, ja maalaisranut.
* JÄTTIPEKONI BURGER

15,00

Suomalaisen naudan täyslihapihvi, rapeaa amerikan
pekonia, paistettu kananmuna, salaattia, makeaa
kurkkua, talonmajo ja maalaisranut.
* MANHATTAN BACON & CHEESE

16,00

Suomalaisen naudan täyslihapihvi, rapeaa pekonia,
cheddarjuustoa, friteerattuja sipulirenkaita,
salaattia, makeaa kurkkua, talonmajo ja
maalaisranut.

* MARILYN

16,00

Pankopaneerattu broilerin rintafilepihvi,
vuohenjuusto, paholaisenhillo, marinoitu punasipuli,
talonmajo, salaatti ja maalaisranut.
* KANA-HALLOUMI BURGER

16,00

Grillattu kanapihvi, friteerattua halloumijuustoa,
salaatti, mango-savupaprikahillo, tomaatti, makeaKurkku ja maalaisranut.
* JÄTTI TUPLA JUUSTO BURGER

16,00

Kaksi suomalaisen naudan täyslihapihviä, kaksi
cheddar juustoa, maustekurkku, salaatti, talonmajo ja
maalaisranut.

*MONSTERI BURGER

17,00

Kaksi suomalaisen naudan täyslihapihviä, rapeaa
pekonia, juusto, kananmuna, makea kurkku, punasipuli, talonmajo ja monsterimajo ja maalaisranut.
* SPICY BURGER

16,00

Suomalaisen naudan täyslihapihvi, jalopeenomajo,
makea kurkku, cheddarjuusto, marinoitu punasipuli,
shiracha hot kastiketta, salaatti ja maalaisranut.
* SMOKEY BBQ BURGER

16,00

Omassa savupöntössä pitkään savustettua bbqpossua, coleslaw, punasipulia, ranchkastike, makea
kurkku, ciabatta sämpylä ja maalaisranut.

* RANTAROSVO BURGER

16,00

Rantatuvan ylikypsää rosvopaistia, coleslaw,
savujuusto, makea kurkku, marinoitu punasipiuli ja
maalaisranut.
* KANA-KEBAB BURGER

16,00

Rantatuvan kana-kebablihaa, salaattia, punasipulia,
tomaattia, maustekurkkua, pippurimajo, tzatsikia,
turkinpippuria ja maalaisranut.
* SMOUKKARI BURGER

17,00

Reilu kimpale oman pöntön savukalaa, salaatti,
tomaatti, maustekurkku, remouladekastike,
tzatsikia, haudutettua kermapinaattia ja lisänä
Rantatuvan mahtavat Rosamunda ranut.

* UUDISTUNUT BEYOND MEAT BURGER

17,00

Grillattu, maailman parhaaksi valittu, kasvispihvi,
valkosipuli-korianterimajo, salaatti, tomaatti, makea
kurkku, paprika, tzatsika, aurajuusto, rucola ja
parmesan-bataatti ranut.
* EL CHAPO BURGER

16,00

Huumavan hyvä hampurilainen Mexikolaisella
t wistillä. Suomalaisen naudan täyslihapihvi, El Chapo
majo, salaatti, makea kurkku, sipuli-paprikatomaattipaistos, chorizo, cheddarjuusto, ranchmajo ja
maalaisranut.

Premium Burgerit:
* KESKIKESÄN KEISARI

14,00

Omin käsin leivottu naudan täyslihapihvi, sulatettua
pippurijuustoa, rapeaa pekonia, tomaattia, salaattia,
talon majo.
Maalaisranskalaiset + 3,* PROUD PEKONI

14,00

Omin käsin leivottu naudan täyslihapihvi, pekonipunasipulihilloa, tomaatti, makeaa kurkkua, salaatti,
talon majo ja Koskenlaskijajuusto.
Maalaisranskalaiset + 3,-

* KOREAN BBQ

14,00

Omin käsin leivottu naudan täyslihapihvi, Korean BBQ
majo, Aasialaisittain maustettua salaattia,
inkiväärikurkkua, cheddarjuusto.
Maalaisranskalaiset + 3,* PRÄSSIBURGERI

10,00

Omin käsin leivottu naudan täyslihapihvi, talon majo.
Maalaisranskalaiset + 3,* HALLOUMIBURGERI

13,00

Grillattua halloumijuustoa ja kesäkurpitsaa, rukola,
tomaatti, punasipuli, salaatti, sweet chili majo.
Maalaisranskalaiset + 3,-

* JÄTTI MUTTEI TUPLA

12,00

Omin käsin leivottu naudan täyslihapihvi,
cheddarjuusto, salaatti, makea kurkku, talon majo.
Maalaisranskalaiset + 3,Kaikkia Burgereita saa myös gluteenittomana + 2,Dipit: Valkosipuli, kurkku, paprika, aurajuusto, curry,
jalopeno.

* AURINKOLEIKE

18,00

Grillattu possun ulkofilepihvi, bearnaisekastike,
grillattu ananas, lämminkasvis ja perunat valinnan
mukaan.
* WIENERLEIKE

18,00

Paneroitu possun ulkofilepihvi, sitruuna-anjoviskapris, lämminkasvis ja perunat valinnan mukaan.
Perunavaihtoehdot:
Maalaisranskalaiset, keitetyt, paistetut, valkosipuli,
kermavalkosipuli, juusto, lämminkasvis ja riisi ja muusi
jos on.

S E K A L A I S E T HE R K U T :
* HOT WINGS

10,00

12 kpl siipiä, porkkana ja kurkku tikkuja, auramajo,
talon siipikastike.
Voit valita: medium, hot tai järkyttävä.
* KANAKORI

13,00

Pankopaneerattuja broilerinfile paloja, friteerattuja
sipulirenkaita, porkkana ja kurkku tikkuja, talon
ranut ja majo.
* KESÄDILLA

13,00

Kananpaloja, ananasta, paprikaa, juustoinen sweet
currykastike kahden tortillaletun välissä. Lisänä
salaatti dippi ja maalaisranut.

* TERASSIPLATTERI

14,00

4 kpl friteerattuja siipiä, 2 kpl mozzarellatikkuja, 2
kpl jalopeeno-cheesetikkuja, 3 kpl sipulirenkaita,
tortilla chips, porkkana ja kurkku tikkuja sekä
maalaisranut ja pari dippiä.
* SALSADILLA

14,00

Salsalla maustettua possunlihaa, sipulia kahden
tortillaletun välissä. Lisänä dippi, salaatti ja pienet
ranut.
* BURRITO

13,00

Kanatäytteinen cheddarjuustolla kuorrutettu
tortillarulla. Tarjoillaan salaatti pedillä.
* HALF & HALF

11,00

Puolikas omavalintainen pizzanpuolikas (4 täytettä)
ja puolikas fetasalaatti.

P I Z Z A T:
NORMAALI KOKOISET
2 TÄYTETTÄ

9,-

3 TÄYTETTÄ

10,-

4 TÄYTETTÄ

11,-

Perhepizza 4 täytettä 15,Täytä pizzalappu omavalinta täytteistä.
Pizzoja saa myös gluteenittomana + 2,-

L A S T E N AN N O K S E T :
SKIDI PIZZA

5,00

2 täytettä
HAMPURILAINEN

5,00

Pihvi ja sämpylä, maalaisranut + 1-, eur ananas tai
juusto.
POSSUNLEIKE

8,00

Ananas, lämpimät kasvikset ja maalaisranut.
LIHAPULLAKORI

6,00

Maalaisranut
NAKKIKORI

6,00

Maalaisranut
KANANUGETIT
Maalaisranut

6,00

SALAATIT
*SAVUKALA-HALLOUMI SALAATTI. 14,00
Oman pöntön savukalaa, grillattua
halloumijuustoa raikkaalla salaattipedillä ja
kruununa muutama mansikka.
KANA-CAESAR SALAATTI
14,00
*Roomansalaattia ja jääsalaattia pyöriteltynä
caesar- kastikkeessa. Lisänä kanakuutioita ja
parmesanlastuja sekä leipäkrutonkeja.
*
*KANANPOIKA-TORTILLA SALAATTI 14,00
*Grillattua kananpoikaa, kurkkua, tomaattia,
ananasta, paprikaa, punasipulia, jääsalaatti
pedillä. Kruununa tortilla chipsit ja
cheddarjuusto pimppaus.

