BURGERIT
Grillattua halloumijuustoa

4,50 €

ja paholaisen hilloa

Hunajapaahdettua vuohenjuustoa

4,50 €

Mozzarellatikut ja dippi

4,90 € / 3 kpl

Chilimarinoidut jättikatkaravut

9,90 € / 5 kpl

Etanapannu valkosipuli

9,90 €

Punajuuri-vuohenjuustopannu

9,90 €

Tapas / Alkupaloihin ei kuulu salaattipöytä.

Caesar-salaatti

9,90 €
+2,50 €

broilerin rintafileellä

+5 €

jättikatkaravuilla

+7 €

merilohella

+7 €

Kaikkiin salaatteihin kuuluu salaattia, punasipulia,
parmesanjuustoa ja talon krutongit.

Kanapasta yrttikermakastikkeella

Halloumiburger

14,90 €

Cheeseburger

14,50 €

Halloumijuusto ja salaattia, tomaattia, punasipulia,
paholaisenhilloa ja burgerkastiketta.
200 g kotimainen burgerjauhelihapihvi,
cheddarjuusto, salaattia, tomaattia, punasipulia
ja burgerkastiketta.

Angusburger

17,90 €

Chicken Burger

17,90 €

Lalo´s Special Burger

21,50 €

200 g Anguspihvi, savujuustoa, pekonia ja BBQ-kastiketta.
Salaattia, tomaattia, punasipulia ja burgerkastiketta.
mehevää broilerin rintafilettä, vuohenjuustoa,
paholaisenhilloa ja bearnaisekastiketta. Salaattia,
tomaattia, punasipulia ja burgerkastiketta.

SALAATIT JA PASTA

vuohenjuustolla TAI
halloumijuustolla

Myös gluteeniton

15,90 €

parmesanjuustoa, rucolaa ja kasviksia

Alla Pollo

14,90 €

Americana

14,90 €

Opera Special

14,90 €

Fersentin pizza

14,90 €

Pizza Lalo Special fantasia

15,90 €

grillattua broilerin sisäfilettä, ananasta
ja Aura-juustoa
kinkkua, ananasta ja Aura-juustoa
kinkku, tonnikala, salami
grillattu kotimainen 200g jauhelihapihvi,
tomaatti, sipuli ja tuore chili
Neljä täytettä valintasi mukaan

2 x 200 g kotimainen burgerjauhelihapihvi,
cheddar-, savu-ja Pepper Jack-juustoa, pekonia,
chilimajoneesia.Salaattia, tomaattia, punasipulia
ja burgerkastiketta.

Burgerit tarjoillaan valintasi mukaan maalaisranskalaisten
tai bataattiranskalaisten kera.
LISÄNÄ BURGERIIN: aurajuusto, ananas, pekoni,
cheddar-, savu- ja
Pepper Jack-juusto
halloumi- ja vuohenjuusto
Anguspihvi

1,50 € /kpl
2,50 € /kpl
7 € /kpl

BURGERIT SAAT HALUTESSASI TULISELLA KASTIKKEELLA.

The Big Burger
kahdelle 44,90 €

on jättiburger, ranskalaiset sekä litran virvoitusjuoma!
Burger sisältää sämpylän viidellä kerroksella,
4 isoa 200g Anguspihviä, pekonia, kananmunaa,
cheddarjuustoa, salaattia, tomaattia, sipulia
ja burgerkastiketta.
Lisäksi rapeita ranskalaisia, majoneesia ja suolakurkkua
sekä 1 litra valitsemaasi virvoitusjuomaa.
Halutessasi voit vaihtaa juoman
San Miguel -olueeseen (1 l)

+8 €

Kaikissa pizzoissa juustoa ja tomaattista pizzakastiketta.
Lisänä pyydettäessä pizzamaustetta ja valkosipulia.
Lisätäytteet: 1 € / kpl
pekoni / pepperoni / kinkku / tonnikala / tomaatti /
punasipuli / jalopeno / rucola / tuore chili / ananas / oliivi /
fetajuusto / Aura-juusto / BBQ-kastike / chilikastike
Lisätäytteet: 2 € / kpl
grillattu broilerin sisäfile / halloumijuusto
/ vuohenjuusto
Saat myös kaikista pizzoista

Perhepizzan 27 €

Haasta itsesi ja syö YKSIN Lalon
yli 2 kg painava burgerateria!
Jos syöt annoksen YKSIN tunnissa, nousematta pöydästä, 		
palautamme rahat ateriasta sinulle.
Jos et jaksa kaikkea - loput saat mukaan.
Kysy tarjoilijalta lisää!

Kaikissa annoksissa mukana grillatut kauden kasvikset

Lehtipihvi 		

19,90 € /200g

Naudan ulkofilepihvi

       25,90 € /200g

Naudan sisäfilepihvi

        31,90 € /200g

Rotukarjan entrecôte pihvi

29,90 € /300g

For Meat lovers

Naudan sisäfile kahdelle

99,90 € /800g

			
Naudan maksaa ja puolukkahilloa		

15,90 €

Broilerin rintaa

16,90 €

vuohenjuustolla VL

+2,50 €

halloumijuustolla

+2,50 €

pekonia

+ 2,50 €

Timjamilla maustettua
karitsan karetta 220g

24,90 €

Karitsan ulkofilettä 200g

24,90 €

Yrttimaustettua merilohta 200g

19,90 €

Porsaan ulkofilettä 200g

15,90 €

Kaupungin parhaat BBQ RIBSIT

21,90 €

Broilerivarras sisäfileestä

18,90 €

Jättikatkarapuvarras

22,90 €

Karitsavarras ulkofileestä

22,90 €

Naudanvarras ulkofileestä

22,90 €

Valitse mieleisesi kastike ja lisuke.

!
KEITTIÖN VALITSEMIA PUUHIILIGRILLISSÄ
VALMISTETTUJA HERKKUJA, GRILLATTUJA
KASVIKSIA, LISÄKKEITÄ JA KASTIKETTA!
KAHDELLE 59,90 €
NELJÄLLE 99,90 €

Käytämme kotimaista naudan,
broilerin ja porsaan lihaa.

VALITSE ANNOKSEEN

LISUKKEET
Maalaisranskalaiset M,G

Talon Viiden pippurin kastike L,G

Remoulade M,G

Bataattiranskalaiset M,G

Chili-Bernaisekastike G

Chilimajoneesi M,G

Talon lohkoperunat M,G

Sienikastike L,G

Mangomajoneesi M,G

Perunamuusi L,G

Punaviinikastike L,G

BBQ-kastike M,G

Uuniperuna tuorejuustolla L,G

Valkosipulimajoneesi M,G
Vegaani valkosipulimajoneesi M,G
Ruokien hintaan sisältyy yksi kastike tai dippi.
Lisäkastike tai dippi + 1 €.

ILMOITA TARJOILIJALLE MAHDOLLISET
RUOKA-AINEALLERGIAT!
M=maidoton, G=gluteeniton, L=laktoositon, VL= vähälaktoosinen

