
16. Broileri-pekonipasta L *  18,90
Suomalaista broilerinrintaa, pekonia, 
 kermaista sinihomejuustokastiketta, pastaa, 
pinaattia ja parmesan-juustoa

17. Kylmäsavulohipasta L ** 18,90
Kermainen pasta, kylmäsavulohta, 
 punasipulia, tilliä ja sitruunaa

 Viinisuositus: Nederburg WMR Riesling

18. Carbonara L ** 16,90
Kermainen pasta pekonilla ja  sipulilla, 
 parmesan-juustoa ja päällä raaka 
 munan keltuainen

19. Lasagne L 16,50
Talon salaisella reseptillä  
valmistettu  klassikkoannos

 Viinisuositus: Ruffino Chianti Organic

20. Pestopasta L, p * * 16,50
Talon omalla reseptillä valmistettua pestoa, 
pastaa, paahdettua cashewpähkinää ja 
parmesan-juustoa

P a s t a t

1. Sinihomejuustoetanat ** 12,90
Sinihomejuustoetanat ja talon focacciaa 

2. martinan etanat * 11,90
Valkosipuliyr ttivoissa paahdetut etanat ja 
talon focacciaa

3. Katkarapupannu L * 11,90
Valkosipulivoissa paahdettuja katkarapuja, 
talon omaa pestoa ja focacciaa

4. Paahdettua vuohenjuustoa  
rucolapedillä VL, G 6,90
Paahdettua vuohenjuustoa, talon omaa 
punajuuripestoa, rucolaa, tyrniä ja 
 viikunabalsamicoa

 Viinisuositus: BonAval Brut

5. Valkosipulileipä L 6,10
Rapeaksi paahdettua focacciaa 
 valkosipulivoilla, talon omalla pestolla sekä 
parmesan-juustoa ja rucolaa

22. Calzone  17,20 
quattro formaggi VL
Taitetun pizzan sisällä pizzajuustoa, 
 sinihomejuustoa ja mozzarellaa.  
Lisäksi pestoa ja rucolaa.

 Viinisuositus: Ruffino Chianti Organic

23. Mr. Corleone Spicy l * 16,90
Pepperonia, pekonia, punasipulia, tuoretta 
chiliä, arrabbiatakastiketta ja rucolaa

24. Arctica L * 16,90
Kylmäsavulohta, ar tisokkaa, tuoretta 
 pinaattia ja ranskankermaa

25. Crudo vL * 15,90
Parmankinkkua, puhvelinmaitomozzarellaa, 
kirsikkatomaattia ja rucolaa 

 Juomasuositus: Peroni-olut

26. pollo Giuseppe **  15,90
Suomalaista broilerin rintafileetä,  
ananasta, sinihomejuustoa, bearnaise-
kastiketta ja makean tulista chilikastiketta

27. Margarita vL * 14,90 
Puhvelinmaitomozzarellaa,  
kirsikkatomaattia, pestoa ja  
tuoretta basilikaa

Halutessasi  
saat  pizzapohjan  
gluteenittomana.  

s a l a a t i t 
j a  k e i t o t

12. Martinan salaatti  18,90 
Broilerilla ja pekonilla L, G, p 
Vihersalaattisekoitusta, pariloitua 
 suomalaista broilerin rintafileetä ja pekonia, 
kirsikkatomaattia, cashewpähkinää, melonia 
ja paahdettua paprikaa

13. Martinan salaatti  16,90 
vuohenjuustolla VL, G, P
Vihersalaattisekoitusta, paahdettua vuohen-
juustoa, kirsikkatomaattia, oliivia, puna-
sipulia, cashewpähkinää, paahdettua 
paprikaa ja punajuurisiirappia

 Viinisuositus: Casal Garcia Rose

14. Kantarellikeitto L * Pieni 7,90 
Kermainen kantarellikeitto Iso 15,80
ja focacciaa

15. Tomaattikeitto L * Pieni 7,50 
Tomaattikeittoa, talon omaa Iso 15,00
pestoa,  focacciaa ja basilikaa 

A L K U R U O A T

p i z z a t

A L K U U N  T A I  J A E T T AV A K S I

6. Martinan  Pieni 12,90 
kalalankku L  Iso 20,90
Tyrnigraavattua siikaa, kylmäsavulohta, 
smetanasilliä, pestokatkarapuja,  marinoitua 
punasipulia, sitruunaa, tilliä,  paahdettua 
 perunaviipaletta ja saaristolaisleipää 
 tarjoiltuna lankulla

 Viinisuositus: Nederburg WMR Riesling

7. Martinan  Pieni 12,90 
lihalankku VL  Iso 20,90
Ylikypsää naudanrintaa, ilma kuivattua 
kinkkua, Napolin salamia, pariloitua 
halloumi juustoa, paahdettua viipale perunaa, 
punajuuri pestoa, melonia ja focacciaa 
 tarjoiltuna lankulla

 Viinisuositus: 19 Crimes Red Blend

8. Combo & 2 dippiä 12,90 
4 kpl mozzarellatikkuja, 4 kpl cheddar-
jalapenoja ja 8 kpl sipulirenkaita.  
Valitse kaksi dippiä.

9. Cheddarjalapenot & dippi 6,90
4 kpl cheddarjalapenoja ja valitsemasi dippi

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

11. Sipulirenkaat & dippi 4,90 
6 kpl sipulirenkaita ja valitsemasi dippi

Valitse mieleisesi dippi:  majoneesi, 
 valkosipulimajoneesi, lempeän  tulinen 
 chilimajoneesi, vegaaninen aioli, sinihome-
juustokastike tai piri piri.

21. Tattirisotto L, G* 18,90
Risottoa, tatteja, herkkusieniä, limeä, 
 parmesan-juustoa ja persiljaa

28. Vegetariana VE * 14,90
Kirsikkatomaattia, ar tisokkaa, tuoreita 
 herkkusieniä, pinaattia ja vegaanista aiolia

 Viinisuositus: Monte Cascas Colheita

29. Fantasia * 16,90
Kolmella täytteellä

Täytteet: tuplajuustoraaste, puhvelinmaito-
mozzarella, parmesan-juusto, sinihome-
juusto, vuohenjuusto, broilerin rintafilee, 
pepperonimakkara, Napolin salami, parman-
kinkku, bolognesekastike, pekoni, tonnikala, 
kylmäsavulohi, katkarapu, oliivi, ananas, 
ar tisokka, tuore chili, tuore herkkusieni, 
kirsikkatomaatti, punasipuli, kananmuna, 
suolakurkku, bearnaisekastike, arrabbiata-
kastike, rucola, tuore pinaatti, pesto, piri piri 
-kastike, chilimajoneesi, vegaaninen aioli

Lisätäyte +1,80 €

M e n u

Pääruoat, burgerit & jälkkärit 

löytyvät toiselta puolelta!

Itäpuisto 8, 28100 PORI  •  p. 040 175 7144   
martina.fi

R I S O T T O

L = laktoositon   VL = vähälaktoosinen   G = gluteeniton   P = sisältää pähkinää   VE = vegaaninen  
* Halutessasi saat annoksen gluteenittomana.  

Saat lisätietoja ruoka-annosten allergeeneista ja lihan alkuperämaasta henkilökunnaltamme.



J ä l k i R U O A T

30. klassikko: PIPPURIpihvi 31,90 
valurautapannulla L, G
Suomalaista naudan sisäfileetä 150 g, 
talon  pippurikastiketta, pippurimaustevoita, 
valkosipuli kermaperunaa ja pekonipapuja

 Viinisuositus: The Velvet Devil Merlot 

31. Härkää Black & White * 30,90
Suomalaista naudan sisäfileetä 
150 g, punaviini- valkosipulikastiketta, 
 bearnaise kastiketta, lohkoperunoita, 
 paahdettua paprikaa ja sipulirenkaita

32. Kantarellihärkää L, G   28,90
Suomalaista naudan ulko fileetä 150 g,  
 kantarelli kastiketta, paahdettua 
 viipale perunaa, ar tisokkaa, paahdettua 
 punajuur ta ja  punajuurisiirappia

33. Lehtipihvi L, G  25,90
Suomalaista ohueksi nuijittua  naudan 
 ulkofileetä, yr ttivalkosipulivoita, 
 ranskanperunoita ja kauden kasviksia

34. Paistettua siikaa VL, G 26,60
Voissa paistettua siikaa. Lisäksi 
 sitruuna rapurisottoa, katkarapuja,  
kauden kasviksia, tuorepinaattia ja tilliä. 

 Viinisuositus: Nederburg WMR Riesling

35. klassikko: 25,90 
Lohi-katkarapuruukku VL
Lohta ja katkarapuja kermaisessa 
 jokirapukastikkeessa rapean taikina kannen 
alla. Uuniperuna.

 Viinisuositus: 19 Crimes Chardonnay

36. klassikko: Härkäruukku L 24,90
Mureaksi haudutettua suomalaista 
 häränlihaa, tuoreita herkkusieniä ja pekonia 
kastikkeessa rapean taikinakannen alla. 
Uuniperuna.

 Viinisuositus: Finca Las Moras Syrah

37. Paistettua lohta L, G 22,90
Voissa paistettua lohta, sitruunaista muusia, 
tilli-creme fraichea, talon omaa punajuuri-
pestoa ja kauden juureksia

38. Balsamico- 21,90 
vuohenjuustoKANAA vL, G
Suomalaista broilerinrintaa, paahdettua 
 vuohenjuustoa, balsamico-punaviini-
kastiketta, lohkoperunoita, talon omaa 
 punajuuripestoa ja kauden kasviksia

 Viinisuositus: Zonin Valpolicella  
Ripasso DOC Superiore

39. klassikko: Martinan possua 20,90 
valurautapannulla L, G
Suomalaista porsaan sisäfileetä,  
kermaista kastiketta, hillosipulia,  
tuoreita herkkusieniä ja lohkoperunoita

40. Isännänleike L 20,90
Suomalainen täysleivitetty rapea 
 porsaanleike, kantarellikastiketta, 
 ranskanperunoita ja kauden kasviksia

41. Naudan maksaa L, G  19,90
Suomalaista pariloitua naudan  maksaa, 
punaviinikastiketta, perunamuusia, 
 pekonipapuja ja puolukkaa

 Viinisuositus: Ruffino Chianti Organic

42. Valkosipulikanaa  19,90 
Black & white G
Suomalaista broilerinrintaa, punaviini-
valko sipulikastiketta, bearnaisekastiketta, 
 valko sipulikermaperunaa ja kauden kasviksia

43. Hunaja-pippurikanaa L, G 19,90
Suomalaista broilerinrintaa, hunaja- 
pippurikastiketta, pippurimaustevoita, 
 ranskanperunoita, kauden juureksia ja 
 paahdettua punajuur ta

44. Täytetty uuniperuna l, G 15,90
Valitse täytteeksi creme fraiche -kastike 
kylmäsavulohella TAI katkaravuilla.  
Tarjoillaan vihersalaatin, kirsikka tomaattien  
ja kurkun kera.

45. kanakori l 15,50
Friteerattuja suomalaisen broilerin 
 fileetikkuja,  ranskanperunoita, lempeän 
 tulista chili majoneesia ja piri piri -kastiketta

h a m p u r i l a i s e t  &  l e i v ä t

46. Pekoni-juustoburger L * 18,90
Paahdetun sämpylän välissä suomalainen 
100 % naudan jauhelihapihvi, pekonia, 
 cheddarjuustoa, salaattia, marinoitua 
punasipulia, suolakurkkua ja lempeän 
tulista  chilimajoneesia. Tarjoillaan ranskan-
perunoiden ja majoneesidipin kera.

47. Kasvisburger Ve *  17,90
Paahdetun sämpylän välissä kasvispihvit 
(2 kpl), salaattia, tomaattia, marinoitua 
 punasipulia, suolakurkkua ja vegaanista 
aiolia. Tarjoillaan ranskanperunoiden ja 
vegaanisen aiolin kera. 

48. 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. 

Halutessasi saat BURGERISI 
gluteenittomana.  

P ä ä R U O A T

M e n u

Itäpuisto 8, 28100 PORI  •  p. 040 175 7144   
martina.fi

Alkuruoat, salaatit, pastat & pizzat löytyvät toiselta puolelta!

49. Kanaherkkuleipä  17,90
Paahdetun focaccian päällä suomalaista 
broilerinrintaa, ananasta, sinihomejuustoa, 
valkosipuli-bearnaisekastiketta ja paholaisen-
hilloa. Gratinoidaan uunissa ja tarjoillaan 
vihersalaatin kera. 

Haluatko lisäksi ranskanperunat? +3,00 €

55. 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 L, G  
lakritsi L, G • toffee G

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

50. Tyrni Creme Brulee G  8,90
Tyrnillä maustettu klassinen Creme Brulee 

51. Lämmin kaura-omenapaistos 8,90 
ja vaniljajäätelöä VL, G
Lämmin kaura-omenapaistos,  
vaniljajäätelöä ja toffeekastiketta

52. Martinan rikkaat ritarit l 8,50
Rikkaat ritarit, vaniljajäätelöä  
ja tuoreita marjoja

53. lämmintä Suklaakakkua  7,90 
ja kuningatarjäätelöä l
Lämmintä suklaakakkua, kuningatarjäätelöä 
ja vadelmakastiketta

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

Lisäkonvehti +0,50 €

L = laktoositon   VL = vähälaktoosinen   G = gluteeniton   P = sisältää pähkinää   VE = vegaaninen  
* Halutessasi saat annoksen gluteenittomana.  

Saat lisätietoja ruoka-annosten allergeeneista ja lihan alkuperämaasta henkilökunnaltamme.


