
 

 

 

  

Alkuruokia 
 

MARTINAN VALKOSIPULIETANAT  11,90 € 

Valkosipulivoissa paahdetut etanat ja talon focacciaa 

**SINIHOMEJUUSTOETANAT   12,90 € 
 

KATKARAPUPANNU (L) 11,90 € 

Valkosipulivoissa paahdettuja katkarapuja, talon omaa pestoa ja focacciaa 

  

ANTIPASTIT PIENI/ISO  

8,90 € 

/14,90 € 

Savulohta, ilmakuivattua kinkkua, pestokatkarapuja, melonia, mozzarella, 
oliiveja, marinoitua punasipulia, sitruunaa, focacciaa ja majoneesi 

  

FRITTICOMBO JA 2 DIPPIÄ 14,90 € 

Mozzarellatikkuja, cheddarjalapenoja, sipulirenkaita, fajita-mausteseoksella 
maustettuja ranskanperunoita ja kaksi (2) omavalintaista dippiä: 

majoneesi, valkosipulimajoneesi, chilimajoneesi, sinihomejuustodippi tai 
vegaaninen aioli 

 

TAI ERIKSEEN: 

Mozzarellatikut ja dippi                5,50 € 

Cheddarjalapenot ja dippi          5,50 € 

Sipulirenkaat ja dippi                    4,90 € 

Ranskalaiset ja dippi                     3,90 € 

Bataattiranskalaiset ja dippi         4,90 € 

 



 

 

  

Menu 
GRILLIPIHVI (L, G) 25,90 € 

Suomalaista naudan ulkofileetä, valkosipulivoita, ranskanperunoita ja 
kauden kasviksia 

LEHTIPIHVI (L, G) 24,90 € 

Suomalaista naudan ulkofileetä ohueksi nuijittuna, valkosipulivoita, 
ranskanperunoita ja kauden kasviksia 

MARTINAN 

KLASSIKKOPOSSU (L, G) 19,90 € 

Suomalaista porsaan sisäfileetä valurautapannulla tarjoiltuna, 
kermakastiketta, hillosipulia, herkkusieniä ja ranskanperunoita 

ISÄNNÄNLEIKE (L) 19,90 € 

Täysleivitettyä rapeaa porsaanleikettä, metsäsienikastiketta, 
ranskanperunoita ja kauden kasviksia 

PARILOITUA LOHTA (L, G) 20,90 € 

Voissa paistettua lohta, kauden juureksia, paahdettua punajuurta, 
tillicremefraisea ja sitruunaa 

 



 

 

  

Menu 
SAVULOHI-

KATKARAPUSALAATTI (L, G) 15,90 € 

Raikasta vihersalaattisekoitusta, savulohta, katkarapuja, tomaattia, 
kurkkua, oliivia ja sitruunaa 

BROILERSALAATTI (L, G) 14,90 € 

Raikasta vihersalaattisekoitusta, pariloitua suomalaista broilerin 
rintafileetä, tomaattia, kurkkua, oliivia ja melonia 

 

*Lisäksi vuohenjuustokiekko +2,50€ 

PASTA CARBONARA (L) 15,90 € 

Kermaista pastaa pekonilla ja sipulilla, parmesanjuustoa ja päällä 
raaka munankeltuainen 

PESTOPASTA (L) 14,90 € 

Talon omalla reseptillä valmistettua pestoa, pastaa ja parmesanjuustoa 

BROILER-PEKONIPASTA (L) 17,90 € 

Suomalaista broilerin rintafileetä, pekonia, kermaista 
sinihomejuustokastiketta, pastaa ja parmesanjuustoa 

 

PASTAT SAATAVILLA MYÖS GLUTEENITTOMINA 



 

 

  

Menu         
CLUB SANDWICH (L) 15,90 € 

Paahdetun leivän välissä pariloitua suomalaista broilerin rintafileetä, pekonia, 
salaattia, tomaattia, suolakurkkua ja chilimajoneesia 

 

Tarjoillaan ranskanperunoiden ja majoneesidipin kera 

PREMIUM BURGER (L) 15,90 € 

Paahdetun sämpylän välissä suomalainen 100% naudanjauhelihapihvi, 
salaattia, marinoitua punasipulia, suolakurkkua ja chilimajoneesia 

 

Tarjoillaan ranskanperunoiden ja majoneesidipin kera 

***Lisäksi pekonia +1,80 € 

Burgerit Saatavana Gluteenittomana 

KASVISBURGER (VE) 15,90 € 

Paahdetun sämpylän välissä kvinoakasvispihviä, salaattia, tomaattia, 
marinoitua punasipulia, suolakurkkua ja vegaanista aiolia 

 

Tarjoillaan bataattiranskanperunoiden ja vegaanisen aiolin kera.  

TÄYTETTY UUNIPERUNA 14,90 € 

Valitse täytteeksi cremefraisekastike savulohella tai katkaravuilla 

 

Tarjoillaan vihersalaatin, tomaatin ja kurkun kera 

ÄIJIEN MAKKARAMÄTTÖ (L, G) 9,90 € 

Iso annos makkaraa, ranskanperunoita ja coleslawta 

 



 

 

  

Menu 
VALKOSIPULIBROILERIA (G) 18,90 € 

Suomalaista broilerinrintafileetä, punaviinikastiketta, valkosipuli-
bearnaisekastiketta, ranskanperunoita ja kauden kasviksia 

VUOHENJUUSTO- 

BROILERIA (VL, G) 20,90 € 

Suomalaista broilerin rintafileetä, paahdettua vuohenjuustoa, 
balsamico-punaviinikastiketta, bataattiranskalaiset, melonia ja 
rucolaa 

KANAKORI (L, G) 14,90 € 

Friteerattua paneroitua suomalaista broilerin filettä, ranskanperunaa 
ja chilimajoneesia 

PAISTETUT MUIKUT (L) 15,90 € 

Voissa paistettuja muikkuja, muusia, tillikurkkua ja sitruunaa 

MARTINAN LIHAPULLAT (L) 15,90 € 

Lihapullia, muusia, paistinkastiketta, puolukkaa ja paahdettua 
punajuurta 

 



 

 

  

Jälkiruoka 
LÄMMIN 

KAURAOMENAPAISTOS (L, G) 7,50 € 

Lämmin kauraomenapaistos, vaniljajäätelöä ja toffeekastiketta 

TALON SUKLAAKAKKU (L) 7,90 € 

Lämmintä suklaakakkua, kuningatarjäätelöä ja vadelmakastiketta 

MERI MARTINAN 

MARENKIHERKKU (L, G) 5,90 € 

ANNAN MARENKILEIVOS, kermavaahtoa ja tuoreita 
marjoja 

JÄÄTELÖPALLO JA KASTIKE 4,20 € 

JÄÄTELÖT: Vanilja (L), Kuningatar (L), Vanhanajan 
mansikka (VL), Vanhanajan suklaa (VL) 

KASTIKKEET: Suklaakastike, toffeekastike, salmiakki-
lakritsikastike ja vadelmakastike 

 

LISÄKSI: 

Toinen jäätelöpallo   1,90 €  

Lisäkastike                1,00 € 

Kermavaahto             1,00 € 

Strösselit                    0,50 € 

Tuoreita marjoja       1,90 € 



 

 

Pikkuväelle 
HAMPURILAISATERIA (L) 8,90 € 

Sämpylän välissä suomalainen naudanjauhelihapihvi, salaattia, tomaattia 
ja ketsuppia 

 

Tarjoillaan ranskanperunoiden kanssa 

*** Lisänä cheddarjuusto     +1,00 € 

 

Saatavana myös gluteenittomana 

LASTEN NAKKIKORI (L, G) 6,90 € 

Paistettuja prinssinakkeja, ranskalaisia ja ketsuppi 

LASTEN KANAKORI (L, G) 6,90 € 

Friteerattuja broilerin paneroituja fileetikkuja, ranskalaisia ja ketsuppi 

LIHAPULLAT JA MUUSI (L) 8,90 € 

Lihapullia, muusia, kurkkua ja melonia 

LASTEN LOHI (L, G) 10,90 € 

Paistettua lohta, muusia, kurkkua, melonia ja sitruunaa 


