Boulevard BISTRO
SAVULOHISALAATTI (L,G*) ........................................................... 12,90
- savustettua lohta, tuorekurkkua, rucolaa, yrttiöljyä,
kananmunaa, siemensekoitusta, smetana-sipulimajoneesi ja
leipäkrutonkeja
GRILLATTU KANASALAATTI (L,G*)…………………………...…….. 12,90
-grillattua broileria, tuorekurkkua, rucolaa, yrttiöljyä,
siemensekoitusta, grillattua ananasta, valkosipulimajoneesia ja
leipäkrutonkeja
GRILLATTU HALLOUM-JUUSTOSALAATTI (L,G*)........................... 13,90
-grillattua halloum -juustoa, tuorekurkkua, rucolaa, yrttiöljyä,
siemensekoitusta, grillattua ananasta ja leipäkrutonkeja
KARAMELLIPOSSUSALAATTI (L,G*) ...............................................12,90
-karamellisoitua possua, tuorekurkkua, rucolaa, yrttiöljyä,
siemensekoitusta, Wästerbotten -juustomajoneesia ja
leipäkrutonkeja
TALON SAVULOHTA (L,G)..............................................................16,90
-savustettua merilohta 180g, smetana-sipulimajoneesia,
etikkakasviksia, vihersalaattia ja Wästerbotten -juustoperunaa
KARAMELLIPOSSUA (L,G)………...….............................................15,90
-porsaanniskaa 250g, sipulirenkaita, Wästerbotten juustomajoneesia, etikkakasviksia, vihersalaattia ja
bataattiranskalaisia
YRTTIBROILERIA (G)…….................................................................15,90
-broilerinrintaa 160 g, bearnaisekastiketta, etikkakasviksia,
vihersalaattia ja maalaisranskalaisia
LIMOUSIN HÄRÄN ULKOFILEETÄ (L,G*)….....................................18,90
-Limousin härän ulkofilettä 180g, portviinikastiketta, maustevoi,
etikkakasviksia, vihersalaattia ja Wästerbotten -juustoperunaa
TALON KEBAB LAUTANEN (L,G*)………........................................11,90
-kebablastuja, jalapenoja, suolakurkkua, kebabkastiketta,
etikkakasviksia, vihersalaattia, Wästerbotten -juustomajoneesia ja
maalaisranskalaisia

M=MAIDOTON L=LAKTOOSITON G=GLUTEENITON G*=PYYNNÖSTÄ,
PIENIN MUUTOKSIN MAHDOLLISTA VALMISTAA GLUTEENITTOMANA
Lisätietoja tarjoiltavista annoksista sekä allergioita ja
intoleransseja aiheuttavista raaka-aineista saa henkilökunnalta.

PIZZAT:
PEPPERONI (L,G*)………..…………………………..……..................….8,50
PEKONI (L,G*)……………..………………………………………………..8,50
KINKKU-TONNIKALA (L,G*)….……………………………………..……..8,50
KINKKU-TUOREANANAS-AURAJUUSTO (L,G*)…..……………........….8,50
KEBAB-SIPULI-JALAPENO (L,G*)……………………………………........8,50
AMERICAN CHEESE STEAK (L,G*)………………………………………10,90
-naudan kuvetta, sipulia, herkkusieniä ja cheddarkastiketta
PULLED CHICKEN (L,G*)…………………………………………..……..10,90
-revittyä kanaa, aurajuustoa, tuoretta ananasta, salaattia ja
valkosipulimajoneesia
KARAMELLIPOSSU (L,G*)……………………………….…………….….10,90
-karamellipossua, sipulia, paprikaa, rucolaa, nachoja ja majoneesia
VEGAANIPIZZA (M,G*………………………………………………....…10,90
-vegaanijuustoa, herkkusieniä, oliiveja, sipulia, salaattia ja yrttiöljyä
CARBONARA (G*)……………………………………..………………...10,90
-smetanaa, pekonia, sipulia ja herkkusieniä
KAHDEN TÄYTTEEN FANTASIA PIZZA (L,G*)…..……………………...…8,50
NELJÄN TÄYTTEEN FANTASIA PIZZA (L,G*)……….….........................10,90
Täytevaihtoehdot: kinkku, ananas, kebab, pepperoni, naudankuve,
tonnikala, herkkusieni, katkarapu, jalapeno, punasipuli, paprika,
oliivi, Aura-juusto, rucola, fetajuusto, bearnaisekastike,
cheddarkastike, maissinachot, salaatti ja valkosipuli
Majoneesit: Wästerbotten -juustomajoneesi, smetanasipulimajoneesi, valkosipulimajoneesi, savupaprikamajoneesi ja
maustamaton majoneesi
Extratäyte………………………………………………………….……….1,00
LAPSILLE:
KANANUGETTEJA JA RANSKALAISIA (L).............................................6,50
LIHAPULLA-NAKKIVARRAS JA RANSKALAISIA (L,G)...........................6,50
LASTEN SAVULOHI JA PERUNAMUUSIA (L,G).....................................6,50
Lastenannoksissa lisäkkeenä vesimelonia, tuorekurkkua, tomaattia,
salaattia ja majoneesia.
JÄLKIRUOAT:
GRILLATTUA ANANASTA (L,G)……..………………………………...…..5,90
-vaahterasiirappia ja vaniljajäätelöä
TALON JÄLKIRUOKA…………………………………………………….…5,90
-kysy tarjoilijalta päivän jälkiruokaa
JÄÄTELÖANNOS…………………………………………………………...3,50
-sisältää yhden pallon jäätelöä ja kastiketta valintasi mukaan &
strösseliä
Jäätelömaut: Vanhanajan vanilja (L,G), Vanhanajan suklaa (L,G)
tai Vanhanajan mansikka (L,G) Kastikevaihtoehdot: suklaa, kinuski
ja mansikka

