Kesäravintola Rauhalahti
HAMPURILAISET

PIZZAT

FAST FOOD

SALAATIT

AAMIAINEN *

Tasty (L) ..................................... 16,00 €

Holiday (L) ................................ 13,50 €

Snack-kori ............................... 10,50 €

Hampurilaissämpylä, Eväsmiesten hampurilaispihvi,
cheddarjuustoa, majoneesia, jääsalaattia, tomaattia,
marinoitua punasipulia, suolakurkkua sekä ketsuppia

Pekoni, tuoreherkkusieni, mozzarella, rucola

Ranskalaisia tai bataattiranskalaisia, mozzarellatikkuja,
kananugetteja, sipulirenkaita, dippi ja ketsuppia

Kana (FI)-, falafel-, kebab-, tonnikala-, halloumi- tai vuohenjuustooliivisalaatti............................. 12,90 €

Aikuinen .................................. 12,00 €
Lapsi (4–11 v.) ........................... 7,00 €

Valitsemasi lisuke, salaattisekoitus, tomaattia, kurkkua,
marinoitua punasipulia, paahdettu siemensekoitus,
sämpylä, salaatinkastike valinnan mukaan

Vastapaistettua leipää, puuroa, jogurttia, mysliä, muroja,
kananmunia, nakkeja, pekonia, hedelmäsalaattia, hedelmiä, hilloa, leikkeleitä, juustoa, kurkkua, tomaattia, suolakurkkua, salaattia, tuoremehua, kahvi, tee, kaakao

Chicken (L) ............................... 16,00 €

Mexicana (L) ............................. 13,50 €
Kana, paprika, jalapeno, chilimajoneesi

Hampurilaissämpylä, kanan rintafilettä (FI), vuohenjuustoa,
paholaisenhilloa, jääsalaattia ja valkosipulimajoneesia

Americano (L) .......................... 13,50 €

Halloumi (L) ............................. 16,00 €

Opera Special (L) ..................... 13,50 €

Hampurilaissämpylä, halloumia, marinoitua punasipulia,
tomaattia, jääsalaattia, valkosipulimajoneesia ja ketsuppia

Rauhalahti (L) .......................... 16,50 €
Hampurilaissämpylä, Eväsmiesten hampurilaispihvi,
tupla-cheddarjuusto, jääsalaattia, tomaattia,
paahdettua sipulia, chilimajoneesia ja ketsuppia

Pekoni (L) .................................. 16,50 €
Hampurilaissämpylä, Eväsmiesten hampurilaispihvi,
chilimajoneesia, jääsalaattia, tomaattia, cheddarjuustoa
sekä pekonia, 2 kpl sipulirenkaita

Lisukkeeksi ranskalaiset, bataattiranskalaiset tai vihersalaatti
+ 0,4 l hanalimppari

Kinkku, ananas, aurajuusto

Sitä sun tätä (L) ....................... 10,50 €
Nakkeja, lihapyöryköitä, ranskalaisia, ketsuppia,
sinappia ja kurkkusalaattia

Falafel-kori .............................. 10,50 €

Kinkku, tonnikala, pepperoni

Ranskalaisia tai bataattiranskalaisia, falafelpullia,
sipulirenkaita, dippi ja ketsuppia

Kebab (L) ................................... 13,50 €

Kebab-ranskalaiset ................. 11,00 €

Kebab, pepperoni, punasipuli, kebab-kastike

Fantasia .................................... 14,50 €
4 täytettä, lisätäyte 1,00 €.
Ananas, aurajuusto, salaattijuusto, herkkusieni, jalapeno,
kana (FI), kinkku, kebab, majoneesi, mozzarella, paprika,
pekoni, pepperoni, punasipuli, rucola, tomaatti, tonnikala,
valkosipuli, falafel, vuohenjuusto
Pizzat saatavana gluteenittomalla pohjalla

Pizzan ostajalle ”Hanalimu
– juo niin paljon kuin jaksat” 3,00 €

Kebab- tai kanakebab, ranskalaisia, vihersalaatti,
kebabkastike ja valkosipulikastike

Hot Wings
10 kpl .......................................... 10,00 €
16 kpl ......................................... 14,00 €
25 kpl......................................... 20,00 €
Wingsit, valitsemasi dippi, porkkana- ja kurkkutikkuja.
KASTIKKEET: medium, hot tai extrahot
Tupladippi + 1,50 €

Ranskalaiset tai
bataattiranskalaiset (L) ........... 6,00 €
Dippi (L,M,G) .............................. 1,00 €
Majoneesi, valkoispuli (VE), aurajuusto, chili

AUKIOLOAJAT
23.5.-19.6.2022

20.6.-7.8.2022

ma-to
pe
la
su

ma-la 8-22
su 8-20

klo 12–20
klo 12–22
klo 8–22
klo 8–18

8.-20.8.2022

HUOM! Säävaraus.

ma-to 14-21
pe 14-22
la 8-22
su 8-18

Juhannuksena erikoisaukioloajat
KEITTIÖ SULKEUTUU
TUNTIA ENNEN SULKEMISAIKAA!

LASTEN MENU
Aulis Aasin burgeri (L) ............ 8,50 €
Hampurilaissämpylä, Eväsmiesten hampurilaispihvi,
majoneesia, cheddarjuustoa, tomaattia ja ketsuppia,
ranskalaiset

Pertti Poron kanakori (L) ....... 8,50 €
Ranskalaisia, nugetteja, kurkkutikkuja ja ketsuppia

Vallu Vahdin
Nakki-lihapullavartaat (L) ...... 8,50 €
Nakki-lihapullavartaat, perunamuusi ja kurkkutikkuja

Pirpana Possun pizza (L) ........ 9,00 €
2 täytettä, lisätäyte 1,00 €.
Ananas, aurajuusto, salaattijuusto, herkkusieni, jalapeno,
kana (FI), kinkku, kebab, majoneesi, mozzarella, paprika,
pekoni, pepperoni, punasipuli, rucola, tomaatti, tonnikala,
valkosipuli

Lotta Lampaan letut ................. 7,00 €
Pinaatti- tai porkkanaletut, kurkkutikkuja,
tomaattia ja salaattia

* Aamiainen tarjoillaan ma-la klo 8–10.30
ja su klo 11 saakka, keittiö avautuu
klo 11.00, su klo 11.30.

Aamupala vastaanotosta
(ravintolan ollessa kiinni) ...... 8,00 €
Täytetty leipä, jogurtti, tuoremehu, hedelmä,
kahvi / tee / kaakao

JUOMAT
Hanaolut 0,33 L ........................ 5,90 €
Hanaolut 0,5 L .......................... 7,90 €
Hanasiideri ................................ 7,90 €
Hanalonkero ............................. 7,90 €
Hanalimppari 0,4 L .................. 2,80 €
Virvoke 0,5 L pullo ................... 3,20 €
Kahvi pieni / iso.......... 2,00 € / 2,50 €
Kaakao ........................................ 2,50 €
Tee ................................................ 1,50 €
Maito, Trip-mehu ..................... 1,50 €

