
 

 

 

 

 

 

Karhu III 0,33L  4,95 

Budejovicky Budvar dark III 0,5L 5,75 

Somersby Apple 0,33L  5,75 
Koff Crisp  0,33L alkoholiton olut   2,90 

 

 

 

VIRVOKKEET JA MEHUT 

 

San Pellegrino 0,5L  3,50 

 

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta No Sugar, Sprite No Sugar 

50 cl   3,70 

25 cl   2,80 

Limukannu 1L  7,00 

 

Trip   1,50 

Maito 0,2L  1,50 

Maito 0,4L  3,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALKUUN TAI PIENEEN NÄLKÄÄN; 

 

VALKOSIPULI-PARMESANLEIPÄ • L  6,00€  
Rapeaksi paahdettua focacciaa valkosipulivoilla ja parmesanjuustolla. 
Crispy, roasted foccacia with garlic butter and  parmesan cheese. 

 

MOZZARELLATIKUT   5,90€  
Valitse haluamasi dippikastike:  
majoneesi, vegaaninen aioli, lempeäntulinen chilimajoneesi,  
sinihomejuustokastike tai piri-pirikastike.  
Choose a dip for your finger food: mayonnaise, vegan aioli,  
mildly hot chili mayonnaise,blue cheese sauce or piri piri sauce. 
 

KANAKORI • L,G   14,90€  
Friteerattuja broilerin fileetikkuja, ranskanperunoita,  
lempeän tulista chilimajoneesia ja piri-pirikastiketta.  
Deep-fried chicken fillet sticks, fries, mildly hot chili mayonnaise  
and piri piri sauce. 
 

 

 

Skanssikatu 10, 20730 Turku 

martina.fi 



TOMAATTIKEITTO • L, P  13 ,90€ 

Lempeäntulista tomaattikeittoa, talon pestoa ja focacciaa.  
Mildly hot tomato soup, homemade  pesto and focaccia. 

 

BROILERI-PEKONISALAATTI • L, G, P  18,90€  

Vihersalaattisekoitusta, pariloitua suomalaista broilerin rintafileetä ja  
pekonia, tuoretomaattisalsaa, cashewpähkinää, lempeäntulista chilimajoneesia. 
Mixed green salad, grilled Finnish chicken breast with bacon, fresh tomato salsa,  
cashew nuts, mildly hot chili mayonnaise 
 

VUOHENJUUSTOSALAATTI  • VL, G, P 15 ,90€ 

Vihersalaattisekoitusta, paahdettua vuohenjuustoa, tuoretomaattisalsaa,  
cashewpähkinää, viikunabalsamicosiirappia ja talon pestoa.  
Mixed green salad, roasted goat cheese, fresh tomato salsa,  
cashew nuts, fig-balsamic syrup and homemade pesto 

 

PESTOPASTA • L, P   16,00€ 

Talon omalla reseptillä valmistettua pestoa, tuorepastaa, cashewpähkinää ja parmesanjuustoa.  
Homemade pesto, tossed with pasta, cashews and parmesan chees.e 

 

BROILERI-PEKONIPASTA • L   18,90€ 

Broilerinrintaa, pekonia, sinihomejuustokastiketta,  
tuorepastaa, pinaattia sekä parmesanjuustoa.  
Grilled Finnish chicken breast, bacon, creamy blue cheese  
sauce, pasta, spinach and parmesan cheese. 

 

KASVISBURGER • L, P  17,90€ 
 

Paahdetun sämpylän välissä porkkanaröstiä, salaattia, punasipulia, suolakurkkua,  
tomaattia, majoneesia ja pestoa. Sivussa bataattiranskalaisia ja majoneesia. 
Roasted bun with carrot stake, tomato, lettuce, red onions, pickled cucumber,  
pesto and mayonnaise. With sweet potato fries and mayonnaise on the side. 
 

PEKONI-JUUSTOBURGER • L   18,90€  

Paahdetun sämpylän välissä 100 % naudan jauhelihapihvi,  
pekonia ja cheddarjuustoa, salaattia, punasipulia, suolakurkkua,  
tomaattia, lempeän tulista chilimajoneesia, ranskanperunoita ja majoneesia.  
Beef burger made with 100% beef served in a roasted bun with bacon,  
cheddar cheese, lettuce, red onions, pickled cucumber, tomato,  
mildly hot chili mayonnaise with fries and mayonnaise on the side. 

PIPPURIHÄRKÄÄ • L, G     26 ,90€ 

Naudan ulkofileetä, pippurivoita, pippurikastiketta, lohkoperunoita ja kasviksia. 
Steak with pepper butter, pepper sauce, wedges and vegetables. 

 

LEHTIPIHVI • L, G      25,90€ 

Ohueksi nuijittua naudan ulkofileetä, yrtti-valkosipulivoita, ranskanperunoita ja kasviksia. 
Thin minute steak with garlic and herb butter, fries and vegetables. 

 

MARTINAN KLASSIKKOPOSSU • L, G        20,90€  
Porsaan sisäfileetä, kermaista kastiketta, hillosipulia, herkkusieniä ja lohkoperunoita.  
Pork tenderloin with cream sauce, pickled onions, mushrooms and potato wedges. 

 

BALSAMICO- 

VUOHENJUUSTOBROILERI  • VL,G    19,90€ 
Broilerinrintaa, paahdettua vuohenjuustoa, balsamico- 
punaviinikastiketta, bataattiranskalaisia ja kasviksia. 
Grilled Finnish chicken breast, roasted goat’s cheese, fig-balsamic  
syrup and red wine sauce, sweet potato fries and vegetables. 

 

HUNAJA-PIPPURIBROILERI • L, G           18,90€ 
Broilerinrintaa, hunaja-pippurivoita, pippurikastiketta,  
juureksia ja yrtti-valkosipulivoissa paahdettua perunaa. 
Grilled Finnish chicken breast, honey and pepper sauce,  
root vegetables and potatoes fried in garlic and herb butter. 

 

Vaihto bataattiranskalaisiin +1€ 

Dippikastike    +1€ 

 

L     Laktoositon | Lactose-free 
VL  Vähälaktoosinen | Low-lactose  
G    Valmistettu gluteenittomista raaka-aineista | Gluten-free ingredients 
P     Sisältää pähkinää | Contains nuts 
 

 

KYSY VEGAANIS IA VAIHTOEHTOJA TARJOILIJALTA    



 

 

PIZZAT 

 

CRUDO • VL      15,90€  

Parmankinkkua, puhvelinmaitomozzarellaa, tuoretomaattisalsaa ja rucolaa. 
Parma ham, buffalo mozzarella, fresh tomato salsa and rocket. 
 

KANA-CHEVRE • VL                14,90€  
Broileria, vuohenjuustoa, viikunabalsamicosiirappia ja rucolaa. 
Chicken, goat’s cheese, fig-balsamic syrup and rocket. 
 

 

POLLO GIUSEPPE           14,90€ 

Broileria, ananasta, sinihomejuustoa, béarnaisekastiketta ja piri piri-kastiketta. 
Chicken, pineapple, blue cheese, béarnaise sauce and piri piri  sauce. 

 

FANTASIA 3:LLA TÄYTTEELLÄ      15,90€ 
L ISÄTÄYTE   1 ,80€ 
Fantasia with three toppings. 
 
Tuplajuustoraaste, puhvelinmaitomozzarella, parmesanjuusto, sinihomejuusto, vuohenjuusto, 
tonnikala, broileri, kinkkusuikale, pepperonimakkara, pekoni,  ananas, tuore herkkusieni, 
tuoretomaattisalsa, punasipuli, bearnaisekastike, rucola, pinaatti, pesto, parmankinkku, 
viikunabalsamicosiirappi, piri-pirikastike, chilimajoneesi, vegaaninen aioli. 

 
 

Halutessasi saat pizzapohjasi gluteenittomana. 

 

Valmistamme annoksia gluteenittomista raaka-aineista,  
mutta emme voi taata 100% gluteenittomuutta,  
sillä keittiössä on jauhopölyä. 

 
 

 

 

 

LAPSET ALLE 11.V 

 

KANAN LEHTIPIHVI • L,G 7,90€ 
Maustevoi. 
Chicken minute steak and herb butter. 
 

NAKIT VARTAASSA • L,G    6,90€      

Sausage skewers. 

 

HAMBURGER • L    8,90€ 
Sämpylän välissä kotimainen jauhelihapihvi, ketsuppia, salaattia ja tomaattia. 

Beef burger served in a bun with ketchup, lettuce and tomato. 

 

 

VALITSE LISUKE JA LEMPIRUOKASI ON VALMIS!  

Pick your own side dish to put the finishing touch to your perfect meal!  

 

• Ranskalaiset, bataattiranskalaiset tai perunamuusi L,G 

• Fries, sweet potato fries or mashed potato L,G 

 

 

L     Laktoositon | Lactose-free 
VL  Vähälaktoosinen | Low-lactose  
G    Valmistettu gluteenittomista raaka-aineista | Gluten-free ingredients 

 

 

 



 

 

 

 

 

MAKEAA  

 

JÄÄTELÖPALLO KASTIKKEELLA  4,20€ 

Jäätelövalikoima:  vanilja L,G  •  mansikka L,G  •  suklaa L, G 

Kastikevaihtoehdot:  suklaa L,G  •  lakritsi L,G  •  toffee G 

 

SCOOP OF ICE CREAM WITH SAUCE 

Ice creams: vanilla L, G  •  strawberry L,G  •  chocolate L, G 

Sauces: chocolate L,G  •  liquorice L,G  •  toffee caramel G 

      

TALON SUKLAAKAKKUA • G 7,90€ 

 Vaniljajäätelöllä ja kinuskikastikkeella 

 

CHOCOLATE CAKE • G 

Vanilla ice cream and toffee caramel sauce 

 

 

L     Laktoositon | Lactose-free 
VL  Vähälaktoosinen | Low-lactose  
G    Valmistettu gluteenittomista raaka-aineista | Gluten-free ingredients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAHVIT  

 

ESPRESSO    3,00€ 

TUPLAESPRESSO   3,40€ 

CAPPUCCINO   3,50€ 

CAFE LATTE   4,00€ 

KAHVI / TEE   2,50€ 

KAAKAO    3,00€ 

 
 

 

 


