
Tehtaan saunasta Torin saunaksi

Yksi Valkeakosken keskustan parhaiten säilyneistä 

kivirakennuksista on kauppa torin rannassa oleva 

saunarakennus. Alkuaan Yhtyneiden Paperitehtaiden 

henkilökunnalleen rakennuttama sauna ja pesula on 

muuttunut toimistotiloiksi, mutta talon klassistinen 

ulkoasu on säilynyt lähes alkuperäisenä. Saunan 

rakennustyöt aloitettiin kesäkuun 10. päivä vuonna 

1935 ja talo valmistui saman vuoden jouluksi.

Kauppatori 9, 37600 Valkeakoski  puh. 040 709 2011  varaukset: torinsauna@gmail.com 

  Sauna Bar & Grill  saunabarvalkeakoski.com
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Alkuruokia
Vihreä salaatti  5,90 €  

Vihreää salaattia, tomaattia, pikkelöityä kurkkua, punasipulihilloa, salaatinkastiketta ja talon leipää

Valkosipulileivät  3,50 €
Valkosipulivoissa paahdetut focaccia leivät

Saunan Etanat  8,90 €
Valurautapannulla tarjottavat Aurajuusto-etanat Saunan tapaan ja talon leipää

Fingerfood
Sipulirenkaat  4,90 €

Neljä sipulirengasta ja bbq-majoneesia

Mozzarellatikut  5,90 €
Neljä mozzarellatikkua ja chilimajoneesia

Jalapeno poppers  5,90 €
Neljä jalapeno poppersia ja valkosipulimajoneesia

Chicken fingers  6,50 €
 Neljä paneroitua broilerin fileetä ja mangorajamajoneesia

Chicken wings
10 kpl 8,00 €          15 kpl 10,00 €          20 kpl 13,00 €          25 kpl 16,00 €          50 kpl 31,00 €

Kariniemen kotimaisia broilerinsiipiä valitsemasi määrä,  
Hot wings kastiketta (mild, medium, hot, x-hot), selleri- ja porkkanatikkuja, Auradippiä

Jaettavaksi
Saunan Combo  10,40 €

Neljä sipulirengasta, kaksi mozzarellatikkua, kaksi jalapeno poppersia, nachoja,  
kierreranskalaisia, valkosipulimajoneesia ja chilimajoneesia
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Salaatit
Lohisalaatti  16,90 € 

Lämminsavustettua lohta, kananmunaa, pikkelöityä kurkkua, tomaattia,  
punasipulia, perunaa, vihreää salaattia, salaatinkastiketta ja talon leipää

Kana-vuohenjuustosalaatti  15,90 € 
Paistettua kotimaista Huttulan maalaiskanaa ja vuohenjuustoa, punasipulia,  

pikkelöityä kurkkua, tomaattia, vihreää salaattia, salaatinkastiketta ja talon leipää 

Caesar-salaatti kanalla tai pekonilla  14,90 € 
Caesar-salaatti kotimaisella Huttulan maalaiskanalla tai kotimaisella paistetulla pekonilla.  

Romainesalaattia, parmesanjuustoa, krutonkeja ja talon caesarkastiketta

Saunan Burgerit
Saunan Burgeri  10,90 € 

Gourmet burgerisämpylä, kotimainen Tammisen rotukarjan 200 g täyslihapihvi,  
cheddarjuustoa, salaattia, suolakurkkua, punasipulihilloa,  

talon majoneesia ja maalaistikkuperunoita

Juustopekoniburgeri  12,90 € 
Gourmet burgerisämpylä, kotimainen Tammisen rotukarjan 200 g täyslihapihvi,  

cheddarjuustoa, pekonia, salaattia, suolakurkkua, punasipulihilloa,  
talon majoneesia ja maalaistikkuperunoita

Chiliburgeri  12,90 € 
Gourmet burgerisämpylä, kotimainen Tammisen rotukarjan 200 g täyslihapihvi,  

pekonia, tulista talon chilikastiketta, salaattia, suolakurkkua, 
punasipulihilloa, talon majoneesi ja maalaistikkuperunoita

Kaikki burgerit saatavana myös gluteenittomina.

Extratäytteet burgereihin:
Täyslihapihvi 4 €/kpl

Kananmuna, pekoni, juusto, aurajuusto, 1,50 €/kpl
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Saunan Special burgerit
Texas  15,90 € 

Gourmet burgerisämpylä, kotimainen Tammisen rotukarjan 200 g täyslihapihvi,  
pekonia, sipulirenkaita, Poppamiehen Smoky apple bbq-kastiketta,  

salaattia, tomaattia, punasipulihilloa, suolakurkkua ja maalaistikkuperunoita

Buffalo  13,90 € 
Gourmet burgerisämpylä, kotimainen Tammisen rotukarjan 200 g täyslihapihvi,  

Aurajuustoa, buffalomajoneesia, salaattia, tomaattia,  
punasipulihilloa, suolakurkkua ja maalaistikkuperunoita

Vuohenjuusto  11,90 € 
Gourmet burgerisämpylä, paistettua vuohenjuustoa, portobellosieni,  

paholaisenhilloa, salaattia, punasipulihilloa, suolakurkkua ja maalaistikkuperunoita

Kanaburgeri  13,90 € 
Gourmet burgerisämpylä, kotimaista grillattua Huttulan maalaiskananpaistia, cheddarjuustoa,  

salaattia, suolakurkkua, punasipulihilloa, mangorajamajoneesia ja maalaistikkuperunoita

Kaikki burgerit saatavana myös gluteenittomina.

Extratäytteet burgereihin:
Täyslihapihvi 4 €/kpl

Kananmuna, pekoni, juusto, Aurajuusto, 1,50 €/kpl

Kanaruokia
Vuohenjuustobroileria  19,90 € 

Kotimaista grillattua Huttulan maalaiskananpaistia, vuohenjuustoa,  
Saunan konjakki-pippurikastiketta, punasipulihilloketta, kasviksia ja lohkoperunoita

BBQ-broileria  19,90 € 
Poppamiehen BBQ-rub marinoitua ja grillattua kotimaista Huttulan maalaiskananpaistia,  

paahdettua pekonia, kasviksia ja parmesan-valkosipuli lohkoperunoita, punaviinikastiketta

Kanaleipä  15,40 €
Paahdetun foccaccia leivän välissä grillattua kotimaista Huttulan maalaiskanaa,  

salaattia, paholaisenhilloa, Aurajuustoa ja bataattiranskalaisia
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Liharuokia
Saunan pippuripihvi  26,90 € 

Grillattu suomalainen rotukarjan ulkofileepihvi, Saunan konjakki-pippurikastiketta,  
kasviksia ja parmesan-valkosipuli lohkoperunoita

Saunan sipulipihvi  16,90 € 
Grillattu kotimainen Tammisen rotukarjan 200 g täyslihapihvi,  

paistettua sipulia, kasviksia, punaviinikastiketta ja lohkoperunoita

Saunan lehtipihvi  16,90 € 
Grillattu saksalainen porsaan lehtipihvi, maustevoita, kasviksia ja maalaistikkuperunoita

Saunan makkarapannu  15,90 €
Kuumalta valurautapannulta tarjottuna erilaisia makkaroita.  

Olutnakkia, Chef Wotkin’s tattariryynäri, Chef Wotkin’s espanjalainen ibericomakkara,  
paistettua pekonia, paistettua kananmunaa, paistettua perunaa ja suolakurkkua

Side orders
Kierreranskalaiset  3,50 €

Bataattiranskalaiset  4,50 €
Parmesanlohkot  3,50 €

Maalaisranskalaiset  3,50 €

Extra dipit  1,00 €/kpl
Valkosipulimajoneesi

Buffalomajoneesi
BBQ-majoneesi

Auradippi
Paholaisenhillo
Chilimajoneesi

Mangorajamajoneesi
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Lasten lista
Lasten burgeri  6,90 € 

Lasten burgerisämpylä, kotimainen Tammisen rotukarjan 75 g täyslihapihvi,  
cheddarjuusto, salaatti, ketsuppi, kierreranskalaisia

Kanakori  6,90 € 
Kanafileitä, kierreranskalaisia, kurkku- ja porkkanatikkuja

Lasten lehtipihvi  8,90 € 
Grillattu saksalainen porsaan lehtipihvi, kierreranskalaiset, kurkku- ja porkkanatikkuja

Nakkikori  5,90 €
Prinssinakkeja, kierreranskalaiset, kurkku- ja porkkanatikkuja

Jälkiruokia
Suklaakakku 8,90 € 

Saunan lakritsisuklaakakku, vadelmakastiketta, vaniljajäätelöä 
 ja paahdettua valkosuklaata

Pannacotta  7,90 € 
Saunan jaloviinalla maustettu vaniljapannacotta ja raparperikompottia

Jäätelöpallo  3 €

Bailey´s jääteloannos  6,90 €
Vaniljajäätelöä ja 2 cl Bailey’s likööriä
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