
L = laktoositon VL = vähälaktoosinen G = gluteeniton P = sisältää pähkinää VE = vegaaninen 

 

 

 

 

 

 

A L K U R U O A T 
 
SINIHOMEJUUSTOETANAT   12,90 
Sinihomejuustoetanat ja talon focaccia 
 

Martinan ETANAT   11,90 
Valkosipuliyrttivoissa paahdetut etanat ja  

talon focacciaa 

 

valkosipulileipä L  6,10 
Rapeaksi paahdettua focacciaa valkosipulivoilla,  

talon omalla pestolla sekä parmesan-juustoa ja  

rucolaa 

 

Mozzarellatikut & dippi   6,20 
5 kpl mozzarellatikkuja ja valitsemasi dippi 

 

sipulirenkaat & dippi   4,90 
6 kpl sipulirenkaita ja valitsemasi dippi 

 
Valitse mieleisesi dippi: majoneesi, lempeän tulinen 
chilimajoneesi, vegaaninen aioli tai piri piri. 
 
 
 
 
 

s a l a a t I t 
 
martinan salaatti broilerilla ja  
pekonilla l,g,p  18,90 
Vihersalaattisekoitusta, pariloitua suomalaista  
broilerin rintafileetä ja pekonia, kirsikkatomaattia, 
cashewpähkinää, melonia, oliivia, paahdettua 
punajuurta 
 

martinan salaatti  
vuohenjuustolla Vl,g,p  16,90 
Vihersalaattisekoitusta, paahdettua vuohenjuustoa, 
kirsikkatomaattia, cashewpähkinää, melonia, oliivia, 
paahdettua punajuurta 
 

 
 
 

p a s t a t 
 
Broileri-pekonipasta L  18,90 
Suomalaista broilerinrintaa, pekonia, kermaista 
sinihomejuustokastiketta, pastaa, pinaattia ja 
parmesan-juustoa 
 

Lasagne l    16,50 
Talon salaisella reseptillä valmistettu klassikkoannos 

 

pestopasta l,p   16,50 
Talon omalla reseptillä valmistettua pestoa, pastaa, 

paahdettua cashewpähkinää ja parmesan-juustoa 
 

h a m p u r i l a i s e t 
& l e i v ä t 
 
pekoni-juustoburger l  18,90 
Paahdetun sämpylän välissä suomalainen 100% 

naudan jauhelihapihvi, pekonia, cheddarjuustoa, 

salaattia, marinoitua punasipulia, suolakurkkua ja 

lempeän tulista chilimajoneesia. Tarjoillaan 

ranskanperunoiden ja majoneesidipin kera. 

 

kasvisburger ve  17,90 
Paahdetun sämpylän välissä kasvispihvit (2 kpl), 

salaattia, tomaattia, marinoitua punasipulia, 

suolakurkkua ja vegaanista aiolia. Tarjoillaan 

ranskanperunoiden ja vegaanisen aiolin kera. 

 

martinan burger l  16,90 
Paahdetun sämpylän välissä suomalainen 100% 

naudan jauhelihapihvi, salaattia, marinoitua 

punasipulia, suolakurkkua ja lempeän tulista 

chilimajoneesia. Tarjoillaan ranskanperunoiden ja 

majoneesidipin kera. 

 

kanaherkkuleipä  17,90 
Paahdetun focaccian päällä suomalaista 

broilerinrintaa, ananasta, sinihomejuustoa, valkosipuli-

bearnaisekastiketta ja paholaisenhilloa. Gratinoidaan 

uunissa ja tarjoillaan vihersalaatin kera. 

Haluatko lisäksi ranskanperunat? +3,00 € 

 
halutessasi saat burgerisi gluteenittomana 



L = laktoositon VL = vähälaktoosinen G = gluteeniton P = sisältää pähkinää VE = vegaaninen 

 

 

 

 

 

 

p ä ä r u o a t 
 
kanttarellihärkää l,g  28,90 
Suomalaista naudan ulkofileetä 150g, 

kanttarellikastiketta, lohkoperunoita, paahdettua 

punajuurta ja kauden juureksia 

 

lehtipihvi l,G   25,90 
Suomalaista ohueksi nuijittua naudan ulkofileetä,  

yrtti-valkosipulivoita, ranskanperunoita ja kauden 

kasviksia 

 

paistettua lohta l,g  22,90 
Paistettua lohta, perunamuusia, tilli-creme  

fraichea, paahdettua punajuurta ja  

kauden juureksia 

 

balsamico-vuohenjuustokanaa vl,g 21,90 
Suomalaista broilerinrintaa, paahdettua 

vuohenjuustoa, balsamico-punaviinikastiketta, 

lohkoperunoita ja kauden kasviksia 

 

klassikko: martinan possua 
valurautapannulla l,g  20,90 
Suomalaista porsaan sisäfileetä, kermaista  

kastiketta, hillosipulia, tuoreita herkkusieniä ja 

lohkoperunoita 

 

isännänleike l   20,90 
Täysleivitetty rapea porsaanleike, kanttarelli- 

kastiketta, ranskanperunoita ja kauden kasviksia 

 

valkosipulikanaa black & white g 19,90 
Suomalaista broilerinrintaa, punaviini-

valkosipulikastiketta, bearnaisekastiketta, 

valkosipulikermaperunaa ja kauden kasviksia 

 
hunaja-pippurikanaa l,G  19,90 
Suomalaista broilerinrintaa, hunaja-pippurikastiketta, 

ranskanperunoita, kauden juureksia ja paahdettua 

punajuurta 

 

kanakori l   15,50 
Friteerattuja suomalaisen broilerin fileetikkuja, 

ranskanperunoita, lempeän tulista chilimajoneesia ja 

piri piri kastiketta 

 

 

p i z z a t 
 
Mr. corleone spicy l  16,90 
Pepperonia, pekonia, punasipulia, tuoretta chiliä, 

arrabbiatakastiketta ja rucolaa 

 

crudo vl   15,90 
Parmankinkkua, mozzarellaa,  

kirsikkatomaattia ja rucolaa 

 

pollo guiseppe  15,90 
Suomalaista broilerin rintafileetä, ananasta, 

sinihomejuustoa, bearnaisekastiketta ja makean  

tulista chilikastiketta 

 

margarita vl   14,90 
Mozzarellaa, kirsikkatomaattia,  

pestoa ja tuoretta basilikaa 

 

VEGETARIANA ve  14,90 
Kirsikkatomaattia, tuoreita herkkusieniä,  

oliivia, pinaattia ja vegaanista aiolia 

 

fantasia   16,90 
Kolmella täytteellä 

 

Täytteet: tuplajuustoraaste, mozzarella, parmesan-

juusto, sinihomejuusto, vuohenjuusto, broilerin 

rintafilee, pepperonimakkara, parmankinkku, 

bolognaisekastike, pekoni, tonnikala, oliivi, ananas, 

tuore chili, tuore herkkusieni, kirsikkatomaatti, 

punasipuli, suolakurkku, bearnaisekastike, 

arrabbiatakastike, rucola, tuore pinaatti, pesto, piri piri 

kastike, chilimajoneesi, vegaaninen aioli 

 

Lisätäyte +1,80 € 

 

halutessasi saat pizzapohjan  
gluteenittomana 
 

 
 
 



L = laktoositon VL = vähälaktoosinen G = gluteeniton P = sisältää pähkinää VE = vegaaninen 

 

 

 

 

 

 

j ä l k i r u o a t 
 
tyrni creme brulee g  8,90 
Tyrnillä maustettu klassinen Creme Brulee 

 

lämmin kaura-omenapaistos ja 
vaniljajäätelöä vl,g  8,90 
Lämmin kaura-omenapaistos, vaniljajäätelöä ja 

toffeekastiketta 

 

martinan rikkaat ritarit l  8,50 
Rikkaat ritarit, vaniljajäätelöä ja tuoreita marjoja 

 

lämmintä suklaakakkua ja 
kuningatarjäätelöä l  7,90 
Lämmintä suklaakakkua, kuningatarjäätelöä ja 

vadelmakastiketta 

 

kahvi / tee & suklaakonvehteja 3,60 
Kahvi tai tee ja 2 kpl Royal-maitosuklaakonvehteja 

 

jäätelöpallo kastikkeella  4,50 
 

JÄÄTELÖVALIKOIMA 

vanilja L,G mansikka VL,G suklaa VL,G  

kuningatar L,G kauden sorbetti L,G 

 

KASTIKEVAIHTOEHDOT 

vadelma L,G suklaa VL,G lakritsi L,G toffee L,G 

 

LISÄKSI  

lisäjäätelöpallo 1,90 
tuoreita marjoja 1,90 
lisäkastike 1,00 
kermavaahto  1,00 
strösseleitä 0,50 

 

 

 


