VALMIIT ANNOKSET
1. SALAATTI 2:lla TÄYTTEELLÄ

8,95 €

Paahdetussa tortillakulhossa salaattimixiä, tomaattia, kurkkua,
punasipulia, 1 valitsemasi päätäyte sekä 1 lisätäyte ja 2 valinnaista kastiketta. (Kurkkaa täytteet kääntöpuolelta.)

2. QUESADILLA

5,90 €

Sis. valitsemasi täytteen lisäksi juustokastiketta, juustoraastetta
ja punasipulia)

3. NACHOLAUTANEN

4,95 €

Sis. nachot, 2 kastiketta (salsakastike, guacamole, juustokastike
tai creme fraiche) + tuoresalsa

4. BEEFBURRITO (L)		

6,95 €

Paputahna, riisi, kasviswok, naudan jauheliha, pippurikastike,
valkosipulikastike, tuoresalsa, juustoraaste

5. PULLED PORK –BURRITO (L)

6,95 €

Basmatiriisi, salaattimix, pulled pork, bbq-kastike, pippurikastike,
guacamole, tomaattia, nachoja

6. BEEF-NACHOBURRITO (L)

6,95 €

Salaattimix, naudan jauheliha, cajun-jugurtti-majoneesikastike,
pippurikastike, juustoraaste, meloni, nachoja

7. KANA-NACHOBURRITO (L)

6,95 €

Salaattimix, kana, salsakastike, pippurikastike, creme fraiche,
tuoresalsa, meloni, juustoraaste, nachoja

8. TULINEN KANA-NACHOBURRITO (M) 6,95 €
Paputahna, salaattimix, kana, tulinen El Nam kastike, chilipulveri,
jalapeno, tuoresalsa, nachoja

9. KANABURRITO (VL)

6,95 €

Paputahna, salaattimix, kana, valkosipulikastike, pippurikastike,
guacamole, tuoresalsa, feta

10. CAJUN-KANABURRITO (L)

6,95 €

Paputahna, täysjyväriisi, salaattimix, kana, valkosipulikastike,
cajun-jugurtti-majoneesikastike, meloni, kasviswok, nachoja

HERKUTTELUUN

11. HALLOUMIBURRITO (K) 6,95 €

Talon Mocktail (G,Ve) 3,50 €
Smoothie (saatavilla eri makuja) 4,50 €

12. SOIJABURRITO (VE)

(Smoothien saat laktoosittomalla
jugurtti- tai kaurajuomapohjalla.)

Churrot (8 kpl) + suklaakastike (L) 3,50 €

{Tee annoksestasi ateria!}

Salaattimix, kasviswok, chilikastike, creme fraiche,
halloumijuusto, meloni

6,95 €

Salaattimix, täysjyväriisi, soija-sipulimix, kasviswok,
valkosipulikastike, chilikastike, meloni

13. TORTILLAVENEET

2,95 €

Kana-feta (VL) (Salaattimix, salsakastike, kana, creme fraiche,
tuoresalsa, feta)
Beef-nacho (Täysjyväriisi, naudan jauheliha, juustokastike,
pippurikastike, tuoresalsa, nachomurut)
Beef-feta (VL) (Salaattimix, salsakastike, naudan jauheliha,
creme fraiche, tuoresalsa, feta)
Soija (VE) (Salaattimix, paputahna, soija-sipulimix, chilikastike,
tuoresalsa)

Aterialisä 4,00 €

Sis. nachot + dippi tai minisalaatti + kastike sekä virvoitusjuoma.

RAKENNA OMA ANNOKSESI
STEP 1 - Valitse kuori:
{1} burrito (saatavana myös gluteenittomana)
{2} tortillakulho

8,95 €

STEP 2 - Valitse annospohja:
{1} maustettu basmatiriisi (M, G)
{2} maustettu täysjyväriisi (M, G)
{3} salaattipohja

STEP 3 - Valitse päätäyte:
{1} kana (M, G)
{2} pulled pork (M, G)
{3} naudan jauheliha (M, G)
{4} halloumi (G)
{5} kasviswok (VE,G)
{6} soija-sipulimix (VE, G)
{7} feta (VL)

STEP 4 - Valitse 2 kastiketta:
{1} salsakastike (M, G)
{2} guacamole (M, G)
{3} paputahna (M, G)
{4} creme fraiche (L, G)
{5} valkosipulikastike (M, G)
{6} bbq-kastike (M, G)
{7} pippurikastike (M, G)
{8} juustokastike (G)
{9} chilikastike (M, G)
{10} tulinen El Nam -kastike
{11} cajun-jugurtti-majoneesikastike (L, G)
{12} extraneitsytoliiviöljy & balsamiviinietikka

STEP 5 - Valitse yksi lisätäyte:
{1} tuoresalsa
{2} punasipuli
{3} kurkku
{4} tomaatti
{5} meloni
{6} jalapeno
{7} juustoraaste
{8} kasviswok
{9} soija-sipulimix
naudan jauheliha
feta
kana
pulled pork
halloumi

{Tee annoksestasi ateria!}

Aterialisä 4,00 €

1€

täytteet

2€

täytteet

Sis. nachot + dippi tai minisalaatti + kastike sekä virvoitusjuoma.

