Alkuruokia

Salaatit

Valkosipulileivät 3,50 € L

Vuohenjuustosalaatti 12,90€ L,G

Valkosipulivoissa paahdetut focaccia leivät

Grillattua vuohenjuustoa, punasipulihilloa, kurkkua, tomaattia, vihreää salaattia,
salaatinkastiketta ja talon leipää

Saunan Etanat 8,90 € L

Caesar-salaatti kanalla 14,90 € L

Valurautapannulla tarjottavat Aurajuusto-valkosipuli etanat Saunan tapaan ja
talon leipää

Caesar-salaatti kotimaisella kananpaistilla. Vihreää salaattia, parmesanjuustoa,
krutonkeja ja talon caesarkastiketta

Leipäkori 3,00€ L
Talon leipää ja voita
Henkilökunnalta lisätietoa ruoka-aineiden allergeeneistä

Löydät meidät facebookista sauna bar & grill ja instagramista #sauna_bar_and_grill

Fingerfood

Jaettavaksi

Sipulirenkaat 4,90€

Saunan Combo 10,40 €

Kuusi sipulirengasta ja bbq-majoneesia

Mozzarellatikut 5,90€
Neljä mozzarellatikkua ja kurkkumajoneesia

Jalapeno poppers 5,90 €
Neljä jalapeno poppersia ja
valkosipulimajoneesia

Chicken fingers 6,50 €
Neljä paneroitua broilerinfileetä ja
mangorajamajoneesia

Chicken wings L,G
10 kpl 8,00€.
15 kpl 10,00€
20 kpl 13,00€
25 kpl 16,00€
50 kpl 31,00€
Hot wings kastiketta (mild, medium, hot, xhot), selleri- ja porkkanatikkuja, Auradippiä

Pepper rings 6,50 €
Kuusi paprikarengasta ja
remoulademajoneesi

Chicken kicks
pieni annos 5,90 € Iso annos 8,90€
Mureita broilerinfileepyöryköitä, sisällä makea
chilikastike. Lisäksi kurkkumajoneesia

Side orders
Kierreperunat 3,50€
Bataattiranskalaiset 4,50€
Maalaisranskalaiset 3,50€
Ristikkoperunat 4,50€

Neljä sipulirengasta, kaksi mozzarellatikkua,
kaksi jalapeno poppersia, nachoja,
kierreperunoita, valkosipulimajoneesia ja
chilimajoneesia

Siipi Combo 14,50 €
10 kpl siipiä, Hot wings kastiketta (mild,
medium, hot, x-hot), selleri- ja
porkkanatikkuja, Auradippiä ja
kurkkumajoneesia, kierre- tai
ristikkoperunoita, kaksi mozzarellatikkua ja
neljä sipulirengasta

Extra dipit 1,00 €/kpl
valkosipulimajoneesi, buffalomajoneesi,
BBQ-majoneesi, Auradippi,
paholaisenhillo, chilimajoneesi,
mangorajamajoneesi, remoulademajoneesi, kurkkumajoneesi

Henkilökunnalta lisätietoa ruoka-aineiden
allergeeneistä

Saunan Burgerit

Saunan Special burgerit

Juustoburgeri 10,90 € L

Texas 15,90 € L

Gourmet burgerisämpylä, kotimainen 200 g jauhelihapihvi,
cheddarjuustoa, salaattia, suolakurkkua, punasipulihilloa, ketsuppia ja
maalaisranskalaisia

Gourmet burgerisämpylä, kotimainen 200 g jauhelihapihvi,
cheddarjuustoa, pekonia, sipulirenkaita, Poppamiehen Smoky apple bbqmajoneesia, salaattia, punasipulihilloa, suolakurkkua ja
maalaisranskalaisia

Juustopekoniburgeri 12,90 € L

Buffalo 13,90 € L

Gourmet burgerisämpylä, kotimainen 200 g jauhelihapihvi,
cheddarjuustoa, pekonia, salaattia, suolakurkkua, punasipulihilloa,
valkosipulimajoneesia ja maalaisranskalaisia

Chiliburgeri 12,90€ L

Vuohenjuustoburgeri 11,90 € L

Gourmet burgerisämpylä, kotimainen 200 g jauhelihapihvi,
cheddarjuustoa, erittäin tulista talon chilimajoneesia, salaattia,
suolakurkkua, punasipulihilloa ja maalaisranskalaisia

Tuplajuustoburgeri 11,90 € L

Perunavaihdoista annoksissa veloitamme 1,50 €

Gourmet burgerisämpylä, paistettua vuohenjuustoa, grillattu herkkusieni,
paholaisenhilloa, salaattia, punasipulihilloa, suolakurkkua ja
maalaisranskalaisia

Kanaburgeri 13,90 € L

Gourmet burgerisämpylä, 2x kotimainen 120 g jauhelihapihvi,
cheddarjuustoa, suolakurkkua, ketsuppia, punasipulia ja
maalaisranskalaisia

Kaikki burgerit saatavana myös gluteenittomina.

Gourmet burgerisämpylä, kotimainen 200 g jauhelihapihvi, Aurajuustoa,
buffalomajoneesia, salaattia, punasipulihilloa, suolakurkkua ja
maalaisranskalaisia

Extratäytteet burgereihin:
jauhelihapihvi 4€/kpl
Kananmuna, pekoni,
juusto, aurajuusto,
vuohenjuusto 1,50€/kpl

Gourmet burgerisämpylä, paneroitu broilerinleike, cheddarjuustoa,
salaattia, suolakurkkua, punasipulihilloa, mangorajamajoneesia ja
maalaisranskalaisia

Veggie 12,50 € (Vegaaninen)
Gourmet burgerisämpylä, vegaaninen mustapapumerileväpihvi,
vegaaninen kurkkumajoneesi, vegaanista cheddarjuustoa, salaattia,
punasipulihilloa, tomaattia ja bataattiranskalaisia

Kanaruokia

Liharuokia

Vuohenjuustobroileria 19,90 € L, G

Saunan pippuripihvi 26,90 € L, G

Kotimaista grillattua kananpaistia, vuohenjuustoa, Saunan konjakkipippurikastiketta, punasipulihilloa, kasviksia ja parmesan-valkosipuli
lohkoperunoita

Grillattu suomalainen naudan ulkofileepihvi, Saunan konjakkipippurikastiketta, kasviksia ja parmesan-valkosipuli lohkoperunoita

Kanaleipä 15,40 € L
Paahdetun foccaccia leivän välissä grillattua kotimaista kananpaistia,
salaattia, paholaisenhilloa, Aurajuustoa ja bataattiranskalaisia

Saunan lehtipihvi 18,90 € L, G
Grillattu kotimainen porsaan lehtipihvi, maustevoita, kasviksia ja
maalaisranskalaisia

Härkäruukku 19,90 € L, G
Kuumalta valurautautapannulla kotimaista naudan ulkofiletta,
pippurikastiketta ja sipulia. Lisänä perunamuusia.

Perunavaihdoista annoksissa veloitamme 1,50 €
Henkilökunnalta lisätietoa ruoka-aineiden allergeeneistä

Lasten lista

Jä lkiruokia

Lasten burgeri 6,90 € L

Suklaakakku 8,90€ G

Lasten burgerisämpylä, kotimainen 100 g jauhelihapihvi, cheddarjuustoa,
salaattia, ketsuppia, kierreranskalaisia

Saunan suklaakakku, vadelmakastiketta, vaniljajäätelöä ja paahdettua
valkosuklaata

Kanakori 6,90 € M

Leipäjuustoa 7,90 € L, G

Kanafileitä, kierreranskalaisia, kurkku- ja porkkanatikkuja

Fariinikermassa paistettua leipäjuustoa ja lakkahilloa

Lasten lehtipihvi 8,90 € L, G

Jäätelöpallo 3 €

Grillattu kotimainen porsaan lehtipihvi, maustevoi, kierreranskalaisia,
kurkku- ja porkkanatikkuja

Vaniljajäätelöä (L) tai mansikkasorbettia (Veg)

Nakkikori 5,90 € M, G
Nauravia nakkeja, kierreranskalaisia, kurkku- ja porkkanatikkuja

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

Lasten lihapullat 6,90 € L, G
Lihapullia, perunamuusia, kermakastiketta ja kurkkua
Henkilökunnalta lisätietoa ruoka-aineiden allergeeneistä

