MENU

pieneen nälkään
Nachokori 4,50€
sisältää salsadippiä

Talon tapaskori 6,50€
sisältää salamia, ilmakuivattua kinkkua, parmesaania,
kirsikkatomaattia ja vaaleaa leipää

vihersalaatti 4,50€
Salaattisekoitusta, tomaattia, kurkkua, ananasta ja viinirypäleitä

parilalta
Naudan lehtipihvi 17,50€
Naudan lehtipihvi, maustevoi, ranskalaiset ja vihersalaattia

Pariloitua broileria 17,50€
Pariloitua broileria, vuohenjuustoa, paholaisen hilloa ranskalaiset ja
vihersalaattia

SILLAN KLASSIKOT
GrilliMix 12,50 €
Tikkuperunoita, makkaraa, täyslihapihvi, pekonia,
salaattia, kurkkusalaattia ja dippi

Makkarakori 7,50 €
Tikkuperunoita, makkaraa, kurkkusalaattia ja dippi

kebab ranskalaiset 8,50 €
Kebablihaa, tikkuperunoita, kebabkastiketta ja valkosipulikastiketta

salaatit 12,50 €
Salaattisekoitusta, tomaattia, kurkkua, ananasta, viinirypäleitä,
marinoitua punasipulia ja nachoja
Kanalla
Katkaravuilla
Fetajuustolla
Savulohella

SILLAN PITALEIPÄ 10,50 €
Salaattisekoitusta, tomaattia, jalopenoja, marinoitua punasipulia,
talon tsatsikia ja kebabkastiketta
Naudanlihakebabilla
tai
Kanakebabilla

fritti kanaa 12,50 €
Rapeaa mausteista kanaa, talon tsatsikia, vihersalaattia ja
ranskalaisia

uuniperunat 8,50 €
Tarjoillaan salaatin kera
Kasvistäytteettä
tai
Savulohitäytteellä

pizzat
nro 1 – 11,50 €
Kinkku, ananas, aurajuusto

nro 2 - 11,50 €
Tonnikala, katkarapu, punasipuli

nro 3 - 12,50 €
Jauheliha, pepperoni, sipuli, paprika

nro 4 - 12,50 €
Salami, Roquefort juusto, kirsikkatomaatti, rucola

nro 5 - 12,50
Kebab, aurajuusto, sipuli, jalopeno

nro 6 - 12,50 €
Kana, parmesanjuustolastua, aurinkokuivattu tomaatti, rucola

nro 7 - 13,00 €
Ilmakuivattu kinkku, kirsikkatomaatti, mozzarella, paholaisen hillo,
rucola

nro 8 - 14,00 €
Savulohi, punasipuli, mustapippuri, valkosipulikastike, rucola

VALITSE NÄISTÄ 2 täytettä 10,50 € - 3 täytettä 11,50 € - 4 täytettä 12,50 €
jauheliha, herkkusieni, tonnikala, kebab, pekoni, kinkku, pepperoni, salami,
ilmakuivattu kinkku, kana, jalopeno, tomaatti, paprika, maustekurkku, ananas,
aurajuusto, fetajuusto, valkosipuli, rucola, punasipuli, aurinkokuivattu tomaatti,
kebabkastike, katkarapu, oliivi, valkosipulimajoneesi, paholaisen hillo

burgerit
TALON BURGERI 12,50 €
Naudan täyslihapihvi 188g, cheddarjuustoa, marinoitua punasipulia,
maustekurkkua, tomaattia, jääsalaattia ja talon majoneesia sekä ranskalaiset

siltaBURGERI 12,90 €
Naudan täyslihapihvi 188g, cheddarjuustoa, kananmuna, ananasrengas,
marinoitua punasipulia, maustekurkkua,
kurkkusalaattia, tomaattia, jääsalaattia ja talon majoneesia sekä ranskalaiset

KANABURGERI 12,90 €
Pariloitua kanaa, vuohenjuustoa, paholaisen hilloa, marinoitua punasipulia,
tomaattia, rucolaa, maustekurkkua, jääsalaattia ja
mangomajoneesia sekä ranskalaiset

BBQ-BURGERI 12,90 €
Revittyä possunlihaa, cheddarjuustoa, pekonia,
BBQ-kastiketta, tomaattia, maustekurkkua, jääsalaattia, paahdettua sipulia ja talon
majoneesia sekä ranskalaiset

Spicy-BURGERI 12,90 €
Naudan täyslihapihvi 188g TAI pariloitua kanaa, cheddarjuustoa, tomaattia,
maustekurkkua, jääsalaattia, paahdettua sipulia, talon majoneesia ja srirachakastiketta sekä ranskalaiset

KASVISBURGERI 12,90 €
Kasvispihvi, cheddarjuustoa, paholaisen hilloa, tomaattisalsaa, marinoitua
punasipulia, rucolaa, maustekurkkua, jääsalaattia ja talon majoneesia
sekä ranskalaiset

Dippi 1,50€
valkosipulimajoneesi, paholaisen majoneesi, paholaisen hillo tai paprikamajoneesi

LASTEN ANNOKSET
LASTEN BURGERI 8,50 €
Naudan täyslihapihvi, cheddarjuustoa, tomaattia,
salaattia ja talon majoneesia sekä ranskalaiset

Tikkuperunat pienet 3,50 €
tikkuperunat isot 5,00 €
makkarakori 5,50 €
Tikkuperunoita, makkaraa, kurkkusalaattia ja dippi

lasten pizza 3 täytettä 8,50 €
jauheliha, herkkusieni, tonnikala, kebab, pekoni, kinkku,
pepperoni, salami, ilmakuivattu kinkku, kana, jalopeno,
tomaatti, paprika, maustekurkku, ananas, aurajuusto,
fetajuusto, valkosipuli, rucola, punasipuli, aurinkokuivattu
tomaatti, kebabkastike, katkarapu, oliivi,
valkosipulimajoneesi, paholaisen hillo

toastit
Kana toast 10,50€
Pariloitua kanaa, paistettua ananasta, jääsalaattia,
Paholaisen hilloa, tomaattia, Montrey Jack-juustoa, talon
majoneesia ja marinoitua punasipulia

tomaatti-vuohenjuusto toast 10,50€
Tomaattia, vuohenjuustoa, jääsalaattia, Paholaisen hilloa,
Montrey Jack-juustoa, talon majoneesia ja rucolaa

Pekoni toast 10,50€
Reilusti rapeaa pekonia, jääsalaattia, Montrey Jack-juustoa,
tomaattia, maustekurkkua, talon majoneesia ja marinoitua
punasipulia

Toastit tarjoillaan salaatin kera!

