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omavalintainen pitsa
3 normaali täytettä oman valinnan 
mukaan

MERINOS

opera

ciao ciao

cacciatora

milan

frutti di mare

barbarossa

vagabonda

quatro

LISÄTÄYTTEEt

oscar

verona

lapponia

salami, kinkku, aurajuusto

kinkku, tonnikala

kinkku, tonnikala, katkarapu

salami, kinkku, katkarapu

kinkku, salami, jauheliha, ananas

tonnikala, katkarapu, simpukka

kinkku, pekoni, pepperoni

kananmuna, kinkku, salami

kinkku, katkarapu, herkkusieni, 
tonnikala

salami, jauheliha, aurajuusto

jauheliha, tonnikala, paprika

tonnikala, katkarapu, salami

roma

pappa

vegetariana

quattro formaggi

mexicana

bella

tropicana

erikois milan

al capone

amore

opera special

kinkku, ananas, katkarapu

salami, pekoni, jauheliha

paprika, ananas, oliivi, herkkusieni 
(tai kokin sävellys)

juusto, aura-, feta-, mozzarellajuusto

mexicankastike, pepperoni, ananas, 
jalapeno

tomaatti, kapris, sipuli, aurajuusto

kinkku, ananas, aurajuusto

salami, tonnikala, sipuli, valkosipuli

kinkku, pekoni, valkosipuli

pepperoni, aurajuusto, valkosipuli

kinkku, tonnikala, salami

SPECIALPIZZAT 12,90€

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47
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49

50

PIZZA PARMA

DIAVOLA

TEX-MEX

parmankinkku, mozzarellajuusto, 
kirsikkatomaatti, rucola, parmesaanijuusto

sardiini, kapris, punasipuli, oliivi

pepperoni, jauheliha, jalapeno,
nachot, salaattia, tacokastike

ISTANBUL

MARINARA

HAWAII

IZMIR

AL PACINO

SICILIA

CALZONE

BRUNO

SALATA FRESH

SPECIAL MILAN

VENETSIA

ALOBELO

ALADINO

kebabliha, herkkusieni, sipuli, majoneesi

savuporo, tonnikala, ananas

marinoitu broileri, fetajuusto, ananas, 
majoneesi

kebabliha, ananas, aurajuusto

savuporo, pekoni, valkosipuli

mexicankastike, marinoitu broileri, jalapeno, 
sipuli

sisäänleivottu pizza, 3 omavalintaista 
täytettä

mexicankastike, savuporo, ananas, aurajuusto

marinoitu broileri, savuporo tai kebabliha
(salaatti, kurkku, tomaatti, majoneesi, punasipuli)

kebabliha, aurajuusto, tomaatti

marinoitu broileri, sipuli, tomaatti

mexicankastike, kebabliha, pepperoni, jalopeno

savuporo, kebabliha, kinkku, majoneesi

CURRY PIZZA

VIVA ITALIA

RENNA PIZZA

AVOCADO

CARNE

SPECIAL POLPETTE

MELANZANE

MAMMA MIA

ITALIANO

PIZZA SALMONE

marinoitu broileri, persikka, 
jalapeno, curry-majoneesi

pesto, kirsikkatomaatti, basilika, 
mozzarellajuusto

savuporo, punasipuli, aurajuusto, 
smetana

marinoitua broileria, fetajuusto, 
kirsikkatomaatti, avocado, rucola

marinoitu broileri, pekoni, 
punasipuli, mozzarellajuusto, bbq kastike

ilmakuivattua naudanlihaa, 
vuohenjuusto, kirsikkatomaatti, rucola

lampaanlihapulla, paprika,
punasipuli, salami, fetajuusto

munakoiso, sipuli, tsatsiki, 
tomaatti

häränliha, tuoretomaatti, 
punasipuli, salami, rucola

tomaatti, mozzarellajuusto, 
oliivi, rucola

savulohi, katkarapu, smetana, 
rucola, punasipuli

24
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30

31
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34

35

36

KEbab

falafel

JUUSTO

kana

kinkku

jauheliha

KASVIS

kebablihaa, salaattia, tomaattia, punasipulia, 
kurkkua, kastiketta ja majoneesia

Kastikevaihtoehdot: tulinen, mieto, valkosipuli. 
Kaikkiin rulliin kuuluu jäävuorisalaatti, kurkku, 
tomaatti, punasipuli, kebabkastike ja talon majoneeesi

Kastikevaihtoehdot: tulinen, mieto, valkosipuli. 
Kaikkiin kebab-annoksiin kuuluu jäävuorisalaatti, 
kurkku, tomaatti, punasipuli, kebabkastike ja talon 
majoneeesi

falafel, salaattia, tomaattia, kurkkua, 
punasipulia, kastiketta ja majoneesia

kebablihaa, aurajuusto/norm.juusto tai 
salaattijuusto, salaattia, tomaattia, punasipulia, 
kurkkua, kastiketta ja majoneesia

kanakebab, salaattia, tomaattia, kurkkua, 
currymajoneesi, punasipulia

kebablihaa, kinkku, salaattia, tomaattia, kurkkua, 
punasipulia, kastiketta ja majoneesia

jauhelihaa, salaattia, tomaattia, kurkkua, 
punasipulia, kastiketta, majoneesia

Tomaattia, kurkkua, paprikaa, punasipulia, 
salaattia, salaattijuustoa, majoneesia

talon uunikebab

KANAkebab

kebab riisillä

kebab ranskalaisilla

PItakebab

kebab kermaperunoilla

iskender kebab

kebab salaatilla

kebab lohkoperunoilla

kanapita

FALAFEL ANNOS

kebablihaa, kermajuustokastiketta, lohkoperunoita, 
salaattia, kastiketta, tzatzikia ja majoneesia

kanakebab, salaatti, suolakurkku 
tsatsiki, ranskalaiset/lohkoperunat tai 
riisi, currymajoneesi

kebablihaa, riisiä, salaattia, kastiketta, 
tsatsikia ja majoneesia

kebablihaa, ranskanperunoita, salaattia, 
kastiketta, tsatsikia ja majoneesia

pitaleipä, kebablihaa, salaattia, 
kastiketta ja majoneesia

kebablihaa, kermaperunat, salaattia, 
kastiketta, tsatsikia ja majoneesia

kebablihaa, leipäkuutioita, salaattia, 
kastiketta, tsatsikia ja majoneesia

kebablihaa, salaattia, paprikaa, tomaattia, 
kurkkua, salaattijuustoa, rucola, kastiketta ja 
majoneesia

kebablihaa, lohkoperunoita, salaattia, 
kastiketta, tsatsikia ja majoneesia

pitaleipä, kanakebab, salaattia, 
suolakurkkua, currymajoneesi

falafel, ranskalaiset/lohkoperunat 
tai riisi, salaattia, kastike, majoneesi, tsatsiki

RULLAT ANNOKSET

12,40€
12,40€

12,90€
12,40€

12,90€
12,40€

12,90€11,90€

12,90€12,40€

12,90€11,90€

12,90€
11,90€

12,90€

12,90€

14,90€

12,90€

SALAATIT 13,90€

KREIKKALAINEN SALAATTI

tonnikalasalaatti

katkarapusalaatti

kanasalaatti

salaattia, salaattijuustoa, oliiveja, sipulia, 
kirsikkatomaattia, kurkkua, caesarkastike, tsatsikia, 
tuoretta leipää

Normaalitäytteet +1€ tuplajuusto, valkosipulimajoneesi, tsatsiki, aurajuusto, ananas, simpukka, salami, pekoni, paprika, 
punasipuli, mexicankastike, sipuli, persikka, pepperoni, oliivi, valkosipuli, kinkku, aurinkokuivattu tomaatti, kapris, 
tonnikala, tomaatti, kananmuna, turkinpippuri, jauheliha, jalapeno, katkarapu, fetajuusto, herkkusieni, majoneesi, 
currymajoneesi, pesto.

Erikoistäytteet +2€ avocado, kanakebab, kebabliha, savuporo, marinoitu broileri, basilika, lampaanlihapullia, savulohi, 
mozzarella, smetana, rucola, häränliha, bbq-kastike, sardiini, kirsikkatomaatti, vuohenjuusto, ilmakuivattu naudanliha, 
vegaanijuusto, tuore chilipippuri, munakoiso, parmankinkku, parmesaanijuusto, tuore herkkusieni, nachot, tacokastike.

salaattia, tonnikalaa, salaattijuustoa, 
kirsikkatomaattia, kurkkua, caesarkastike, tsatsikia, 
tuoretta leipää

salaattia, katkarapuja, salaattijuustoa, 
kirsikkatomaattia, kurkkua, caesarkastike, tsatsikia, 
tuoretta leipää

salaattia, kanan rintafilettä, salaattijuustoa, kirsikkatomaattia, 
kurkkua, caesarkastike, tsatsikia, tuoretta leipää

BBQ 14,90€

14,90€

13,90€

13,90€

13,90€

14,90€

14,90€

14,90€

13,90€

13,90€

14,90€UUTUUS!

UUTUUS!

14,90€

12,90€

12,90€

KLASSIKKOPIZZAT 11,90€

hot wingsit ja ranskalaiset
10kpl hot wingsejä, ranskalaiset, 
sipulirenkaat, kurkku, smetana

13,90€
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omavalintainen pitsa
3 normaali täytettä oman valinnan 
mukaan

MERINOS

opera

ciao ciao

cacciatora

milan

frutti di mare

barbarossa

vagabonda

quatro

LISÄTÄYTTEEt

oscar

verona

lapponia

salami, kinkku, aurajuusto

kinkku, tonnikala

kinkku, tonnikala, katkarapu

salami, kinkku, katkarapu

kinkku, salami, jauheliha, ananas

tonnikala, katkarapu, simpukka

kinkku, pekoni, pepperoni

kananmuna, kinkku, salami

kinkku, katkarapu, herkkusieni, 
tonnikala

salami, jauheliha, aurajuusto

jauheliha, tonnikala, paprika

tonnikala, katkarapu, salami

roma

pappa

vegetariana

quattro formaggi

mexicana

bella

tropicana

erikois milan

al capone

amore

opera special

kinkku, ananas, katkarapu

salami, pekoni, jauheliha

paprika, ananas, oliivi, herkkusieni 
(tai kokin sävellys)

juusto, aura-, feta-, mozzarellajuusto

mexicankastike, pepperoni, ananas, 
jalapeno

tomaatti, kapris, sipuli, aurajuusto

kinkku, ananas, aurajuusto

salami, tonnikala, sipuli, valkosipuli

kinkku, pekoni, valkosipuli

pepperoni, aurajuusto, valkosipuli

kinkku, tonnikala, salami

SPECIALPIZZAT 12,90€

37

38
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40
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42

43

44

45
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PIZZA PARMA

DIAVOLA

TEX-MEX

parmankinkku, mozzarellajuusto, 
kirsikkatomaatti, rucola, parmesaanijuusto

sardiini, kapris, punasipuli, oliivi

pepperoni, jauheliha, jalapeno,
nachot, salaattia, tacokastike

ISTANBUL

MARINARA

HAWAII

IZMIR

AL PACINO

SICILIA

CALZONE

BRUNO

SALATA FRESH

SPECIAL MILAN

VENETSIA

ALOBELO

ALADINO

kebabliha, herkkusieni, sipuli, majoneesi

savuporo, tonnikala, ananas

marinoitu broileri, fetajuusto, ananas, 
majoneesi

kebabliha, ananas, aurajuusto

savuporo, pekoni, valkosipuli

mexicankastike, marinoitu broileri, jalapeno, 
sipuli

sisäänleivottu pizza, 3 omavalintaista 
täytettä

mexicankastike, savuporo, ananas, aurajuusto

marinoitu broileri, savuporo tai kebabliha
(salaatti, kurkku, tomaatti, majoneesi, punasipuli)

kebabliha, aurajuusto, tomaatti

marinoitu broileri, sipuli, tomaatti

mexicankastike, kebabliha, pepperoni, jalopeno

savuporo, kebabliha, kinkku, majoneesi

CURRY PIZZA

VIVA ITALIA

RENNA PIZZA

AVOCADO

CARNE

SPECIAL POLPETTE

MELANZANE

MAMMA MIA

ITALIANO

PIZZA SALMONE

marinoitu broileri, persikka, 
jalapeno, curry-majoneesi

pesto, kirsikkatomaatti, basilika, 
mozzarellajuusto

savuporo, punasipuli, aurajuusto, 
smetana

marinoitua broileria, fetajuusto, 
kirsikkatomaatti, avocado, rucola

marinoitu broileri, pekoni, 
punasipuli, mozzarellajuusto, bbq kastike

ilmakuivattua naudanlihaa, 
vuohenjuusto, kirsikkatomaatti, rucola

lampaanlihapulla, paprika,
punasipuli, salami, fetajuusto

munakoiso, sipuli, tsatsiki, 
tomaatti

häränliha, tuoretomaatti, 
punasipuli, salami, rucola

tomaatti, mozzarellajuusto, 
oliivi, rucola

savulohi, katkarapu, smetana, 
rucola, punasipuli
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31

32

33

34

35

36

KEbab

falafel

JUUSTO

kana

kinkku

jauheliha

KASVIS

kebablihaa, salaattia, tomaattia, punasipulia, 
kurkkua, kastiketta ja majoneesia

Kastikevaihtoehdot: tulinen, mieto, valkosipuli. 
Kaikkiin rulliin kuuluu jäävuorisalaatti, kurkku, 
tomaatti, punasipuli, kebabkastike ja talon majoneeesi

Kastikevaihtoehdot: tulinen, mieto, valkosipuli. 
Kaikkiin kebab-annoksiin kuuluu jäävuorisalaatti, 
kurkku, tomaatti, punasipuli, kebabkastike ja talon 
majoneeesi

falafel, salaattia, tomaattia, kurkkua, 
punasipulia, kastiketta ja majoneesia

kebablihaa, aurajuusto/norm.juusto tai 
salaattijuusto, salaattia, tomaattia, punasipulia, 
kurkkua, kastiketta ja majoneesia

kanakebab, salaattia, tomaattia, kurkkua, 
currymajoneesi, punasipulia

kebablihaa, kinkku, salaattia, tomaattia, kurkkua, 
punasipulia, kastiketta ja majoneesia

jauhelihaa, salaattia, tomaattia, kurkkua, 
punasipulia, kastiketta, majoneesia

Tomaattia, kurkkua, paprikaa, punasipulia, 
salaattia, salaattijuustoa, majoneesia

talon uunikebab

KANAkebab

kebab riisillä

kebab ranskalaisilla

PItakebab

kebab kermaperunoilla

iskender kebab

kebab salaatilla

kebab lohkoperunoilla

kanapita

FALAFEL ANNOS

kebablihaa, kermajuustokastiketta, lohkoperunoita, 
salaattia, kastiketta, tzatzikia ja majoneesia

kanakebab, salaatti, suolakurkku 
tsatsiki, ranskalaiset/lohkoperunat tai 
riisi, currymajoneesi

kebablihaa, riisiä, salaattia, kastiketta, 
tsatsikia ja majoneesia

kebablihaa, ranskanperunoita, salaattia, 
kastiketta, tsatsikia ja majoneesia

pitaleipä, kebablihaa, salaattia, 
kastiketta ja majoneesia

kebablihaa, kermaperunat, salaattia, 
kastiketta, tsatsikia ja majoneesia

kebablihaa, leipäkuutioita, salaattia, 
kastiketta, tsatsikia ja majoneesia

kebablihaa, salaattia, paprikaa, tomaattia, 
kurkkua, salaattijuustoa, rucola, kastiketta ja 
majoneesia

kebablihaa, lohkoperunoita, salaattia, 
kastiketta, tsatsikia ja majoneesia

pitaleipä, kanakebab, salaattia, 
suolakurkkua, currymajoneesi

falafel, ranskalaiset/lohkoperunat 
tai riisi, salaattia, kastike, majoneesi, tsatsiki

RULLAT ANNOKSET

12,40€
12,40€

12,90€
12,40€

12,90€
12,40€

12,90€11,90€

12,90€12,40€

12,90€11,90€

12,90€
11,90€

12,90€

12,90€

14,90€

12,90€

SALAATIT 13,90€

KREIKKALAINEN SALAATTI

tonnikalasalaatti

katkarapusalaatti

kanasalaatti

salaattia, salaattijuustoa, oliiveja, sipulia, 
kirsikkatomaattia, kurkkua, caesarkastike, tsatsikia, 
tuoretta leipää

Normaalitäytteet +1€ tuplajuusto, valkosipulimajoneesi, tsatsiki, aurajuusto, ananas, simpukka, salami, pekoni, paprika, 
punasipuli, mexicankastike, sipuli, persikka, pepperoni, oliivi, valkosipuli, kinkku, aurinkokuivattu tomaatti, kapris, 
tonnikala, tomaatti, kananmuna, turkinpippuri, jauheliha, jalapeno, katkarapu, fetajuusto, herkkusieni, majoneesi, 
currymajoneesi, pesto.

Erikoistäytteet +2€ avocado, kanakebab, kebabliha, savuporo, marinoitu broileri, basilika, lampaanlihapullia, savulohi, 
mozzarella, smetana, rucola, häränliha, bbq-kastike, sardiini, kirsikkatomaatti, vuohenjuusto, ilmakuivattu naudanliha, 
vegaanijuusto, tuore chilipippuri, munakoiso, parmankinkku, parmesaanijuusto, tuore herkkusieni, nachot, tacokastike.

salaattia, tonnikalaa, salaattijuustoa, 
kirsikkatomaattia, kurkkua, caesarkastike, tsatsikia, 
tuoretta leipää

salaattia, katkarapuja, salaattijuustoa, 
kirsikkatomaattia, kurkkua, caesarkastike, tsatsikia, 
tuoretta leipää

salaattia, kanan rintafilettä, salaattijuustoa, kirsikkatomaattia, 
kurkkua, caesarkastike, tsatsikia, tuoretta leipää

BBQ 14,90€

14,90€

13,90€

13,90€

13,90€

14,90€

14,90€

14,90€

13,90€

13,90€

14,90€UUTUUS!

UUTUUS!

14,90€

12,90€

12,90€

KLASSIKKOPIZZAT 11,90€

hot wingsit ja ranskalaiset
10kpl hot wingsejä, ranskalaiset, 
sipulirenkaat, kurkku, smetana

13,90€
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omavalintainen pitsa
3 normaali täytettä oman valinnan 
mukaan

MERINOS

opera

ciao ciao

cacciatora

milan

frutti di mare

barbarossa

vagabonda

quatro

LISÄTÄYTTEEt

oscar

verona

lapponia

salami, kinkku, aurajuusto

kinkku, tonnikala

kinkku, tonnikala, katkarapu

salami, kinkku, katkarapu

kinkku, salami, jauheliha, ananas

tonnikala, katkarapu, simpukka

kinkku, pekoni, pepperoni

kananmuna, kinkku, salami

kinkku, katkarapu, herkkusieni, 
tonnikala

salami, jauheliha, aurajuusto

jauheliha, tonnikala, paprika

tonnikala, katkarapu, salami

roma

pappa

vegetariana

quattro formaggi

mexicana

bella

tropicana

erikois milan

al capone

amore

opera special

kinkku, ananas, katkarapu

salami, pekoni, jauheliha

paprika, ananas, oliivi, herkkusieni 
(tai kokin sävellys)

juusto, aura-, feta-, mozzarellajuusto

mexicankastike, pepperoni, ananas, 
jalapeno

tomaatti, kapris, sipuli, aurajuusto

kinkku, ananas, aurajuusto

salami, tonnikala, sipuli, valkosipuli

kinkku, pekoni, valkosipuli

pepperoni, aurajuusto, valkosipuli

kinkku, tonnikala, salami

SPECIALPIZZAT 12,90€

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

PIZZA PARMA

DIAVOLA

TEX-MEX

parmankinkku, mozzarellajuusto, 
kirsikkatomaatti, rucola, parmesaanijuusto

sardiini, kapris, punasipuli, oliivi

pepperoni, jauheliha, jalapeno,
nachot, salaattia, tacokastike

ISTANBUL

MARINARA

HAWAII

IZMIR

AL PACINO

SICILIA

CALZONE

BRUNO

SALATA FRESH

SPECIAL MILAN

VENETSIA

ALOBELO

ALADINO

kebabliha, herkkusieni, sipuli, majoneesi

savuporo, tonnikala, ananas

marinoitu broileri, fetajuusto, ananas, 
majoneesi

kebabliha, ananas, aurajuusto

savuporo, pekoni, valkosipuli

mexicankastike, marinoitu broileri, jalapeno, 
sipuli

sisäänleivottu pizza, 3 omavalintaista 
täytettä

mexicankastike, savuporo, ananas, aurajuusto

marinoitu broileri, savuporo tai kebabliha
(salaatti, kurkku, tomaatti, majoneesi, punasipuli)

kebabliha, aurajuusto, tomaatti

marinoitu broileri, sipuli, tomaatti

mexicankastike, kebabliha, pepperoni, jalopeno

savuporo, kebabliha, kinkku, majoneesi

CURRY PIZZA

VIVA ITALIA

RENNA PIZZA

AVOCADO

CARNE

SPECIAL POLPETTE

MELANZANE

MAMMA MIA

ITALIANO

PIZZA SALMONE

marinoitu broileri, persikka, 
jalapeno, curry-majoneesi

pesto, kirsikkatomaatti, basilika, 
mozzarellajuusto

savuporo, punasipuli, aurajuusto, 
smetana

marinoitua broileria, fetajuusto, 
kirsikkatomaatti, avocado, rucola

marinoitu broileri, pekoni, 
punasipuli, mozzarellajuusto, bbq kastike

ilmakuivattua naudanlihaa, 
vuohenjuusto, kirsikkatomaatti, rucola

lampaanlihapulla, paprika,
punasipuli, salami, fetajuusto

munakoiso, sipuli, tsatsiki, 
tomaatti

häränliha, tuoretomaatti, 
punasipuli, salami, rucola

tomaatti, mozzarellajuusto, 
oliivi, rucola

savulohi, katkarapu, smetana, 
rucola, punasipuli

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

KEbab
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mozzarella, smetana, rucola, häränliha, bbq-kastike, sardiini, kirsikkatomaatti, vuohenjuusto, ilmakuivattu naudanliha, 
vegaanijuusto, tuore chilipippuri, munakoiso, parmankinkku, parmesaanijuusto, tuore herkkusieni, nachot, tacokastike.

salaattia, tonnikalaa, salaattijuustoa, 
kirsikkatomaattia, kurkkua, caesarkastike, tsatsikia, 
tuoretta leipää

salaattia, katkarapuja, salaattijuustoa, 
kirsikkatomaattia, kurkkua, caesarkastike, tsatsikia, 
tuoretta leipää
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14,90€UUTUUS!

UUTUUS!

14,90€

12,90€

12,90€

KLASSIKKOPIZZAT 11,90€

hot wingsit ja ranskalaiset
10kpl hot wingsejä, ranskalaiset, 
sipulirenkaat, kurkku, smetana

13,90€



milan burger

hot milan burger

AURA burger

200g naudan täyslihapihvi, cheddar-juusto, 
tomaatti, sipuli, jääsalaatti, majoneesi, bbq-kastike

Ateriana hintaan lisätään 3,40€. Ateria sisältää 
burgerin lisäksi ranskalaiset ja juoman.

kanafile, cheddar-juusto, jalapeno, tomaatti, sipuli, 
jääsalaatti, majoneesi, bbq-kastike

200g täyslihapihvi, aurajuusto, tomaatti,
sipuli, jääsalaatti, majoneesi, bbq-kastike

burgerit

PIZZERIA - RISTORANTE

Lasten menu

MUUT

nami nami

ARKISIN KLO 10:30 - 14:00

pizzan puolitus

hemuli

LASTEN MARGARITA

valkosipulikuppi

lasten burgerateria

KANAKORI

perhepizzat

miomosa

salaattipöytä pääruokana

ranskalaiset

pannupizzat

mega kanakori

gluteeniton pizza

jättipizza

TUPLA KEBAB

Perhe- ja jättipizzat vain kotipakettiin.kinkku, ananas

Sisältää pääruoan lisäksi runsaan 
salaattipöydän, sekä juomat: maidon, 
veden tai limsan. Lounaaseen sisältyy 

myös kahvi ja tee.

sis. 2 salaattia

tonnikala

juustoa

100g pihvi, ketsuppi, cheddar-juusto, 
ranskalaiset, juoma 0,25l.

ranskalaiset, 6kpl kananugetteja,
dippi

2 x normaalipizzan hinta

jauheliha

sis. talon tuoretta leipää, tsatsiki kuppi

reilusti ranskalaisia perunoita,
ketsuppi ja majoneesi

ranskalaiset, 4kpl kananugetteja, 
4kpl mozzarellatikkuja, dippi

3 omavalintaista täytettä. 
Halkaisija 60cm

kebab annoksiin

3,90€

12,90€
6,90€

8,90€

8,90€

8,90€

8,90€

9,50€

5,50€

8,90€

7,50€

12,90€

12,90€

4,90€

+3,40€

+3,40€

x2

35,90€

+4,00€

08 311 3188   |       Riihiraitti 3, 90240 Oulu   |   www.milanmaikkula.fi   |      milanmaikkula

08 311 3188   |       Riihiraitti 3, 90240 Oulu   |   www.milanmaikkula.fi   |      milanmaikkula
Lisätietoja elintarvikkeista ja niiden mahdollisista allergeeneista saa ravintolan henkilökunnalta. 

Meillä voit pitää yksityistilaisuudet synttärit ym. juhlat. Soita ja tiedustele!

Jäävesi

VESIKANNU

Maito

Virvokkeet

Tuoremehu

Alkoholiton olut

VESIPULLO

Fanta, Sprite Zero,
Coca-Cola, Coca-Cola Light

JUOMAT
1,00€/hlö

2,00€

1,60€/0,33l      2,20€/0,5l

3,00€/0,33l    3,50€/0,5l    4,80€/1,5l

1,60€/0,33l    2,00€/0,5l

3,60€/0,33l 

1,20€ Lounas alk. 11,90€



grillattuja jauhelihapihvejä, fetakastike,
ranskanperunoita/lohkoperunoita, salaattia, 
tomaattia, kurkkua, punasipulia, tsatsikia

Grillattua lohta, fetakastike,
ranskanperunoita/lohkoperunoita,
grillatut kasvikset

grillattua kanafileetä, grillattu jauhelihapihvi,
ranskanperunoita/lohkoperunoita, fetakastiketta,
salaattia, tomaattia, kurkkua, punasipulia, tsatsikia

grillattua kanafileetä, riisiä, feta-
kastike, salaattia, tomaattia, kurkkua, 
punasipulia, tsatsikia

13,90€

17,90€

15,90€

15,90€

KÖfte

GRILLATTUA LOHTA

ERIKois lautanen

Broilerin rintafileet

TALON ERIKOISET

lehtipihvi
130g naudalihapihvi, jäävuorisalaatti, kurkku, 
tomaatti, valkosipulivoi, punasipuli, paprikaa, 
salaattijuusto, ranskalaiset, majoneesi

14,40€
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