Menu
Patongit
3,00 €
- Sisältää levite, salaatti, kurkku,
tomaatti, majoneesikastike
(normaali, kurkku, chili, curry (L,G)
tai valkosipuli (L,G))
- Mahdollisuus myös
gluteenittomaan sämpylään.
Lisätäytteet
0,50 €
- Ananas, oliivi, punasipuli, maissi,
jalapeno ja tuorejuusto.
Lisätäytteet
1,00 €
- Parmesan, valio koskenlaskija
sulatejuusto (L), salaattijuusto,
mung-pavut (idut), paprika, salami,
avokadosalsa ja tuoresalsa.
Lisätäytteet
2,50 €
- Kanafile, nyhtöpossu, halloum,
aura-juusto, härkis, tonnikala,
savulohi ja kebab (L,G).

Hot wingsit
- Tarjoillaan valitsemallasi
Siipiweikkojen kastikkeella sekä
kurkku- ja porkkanatikkujen sekä
auradipin kera.
- 10 kpl
- 16 kpl
- 20kpl

7,50 €
9,50 €
11,00€

- Siipiweikkojen kastikkeet medium,
hot, xhot, kamikaze, hot garlig ja
sweet bbq.

Hot Wings Lautanen
10,00€
- 10 kpl hot wings Siipiweikkojen
vapaavalintaisella kastikkeella.
Lisäksi maalaisranskalaiset,
kurkku, tomaatti, porkkana ja
auradippi.
- Ranskalaiset mahdollista vaihtaa
bataattiranskalaisiin + 1,00 € tai
halloum-ranskalaisiin + 3,00 € (5
kpl)
Nacholautanen
- Yhdelle
- Kahdelle

5,00 €
8,00 €

- Nachoja, tuoresalsaa,
avokadosalsa, maissinjyviä, hot
cheese-kastike, jalapenoja sekä
tuorejuustoa.
- Jauheliha/nyhtöpossu/ Härkäpapu
yhdelle + 2,00 €,
kahdelle + 3,00 €.
- Mahdollisuus myös
laktoosittomana ja
gluteenittomana, kysy lisää.
Salaatit
- Salaatit tarjoillaan leivän kera. Kysy
gluteeniton vaihtoehto.
Kastikkeena caesar, valkosipuli tai
sinappinen.
- Vihersalaatti
5,00 €
Salaatti, kurkku, tomaatti,
punasipuli, paprika, mung-papu
(ituja).

- Tonnikalasalaatti
7,00 €
Tonnikala, salaatti, kurkku,
tomaatti, punasipuli, mung-papu
(ituja), paprika.
- Kanasalaatti
7,00 €
Kanafile, salaatti, kurkku, tomaatti,
mung-papu (ituja), punasipuli,
paprika.
- Savulohi salaatti
8,00 €
Savulohi, parmesan, salaatti,
kurkku, tomaatti, ituja, punasipuli,
paprika. Caesar-salaatinkastike.

Leipomotuotteet
Leipomotuotteet vaihtelevat
päivittäin. Leivonnaisemme tulevat
lähialueen eri yrittäjiltä. Kysy
henkilökunnalta päivän tarjonta ja
allergeenit.
-

Juustokakku
Porkkanakakku
Cup cake
Viineri
Kristallipulla
Marenki (L,G)
Suklaa

L = Laktoositon, G = Gluteeniton
- Tex Mex salaatti
8,00 €
Jauheliha/ Härkis tex mex
maustettuna, salaatti, kurkku,
tomaatti, mung-papu (ituja),
punasipuli, tuoresalsa, nachot
(myös gluteeniton saatavilla, kysy
lisää).
Talon Churrot
- Espanjasta kotoisin olevat
munkkitangot, joissa kaneli-sokeri
kuorrute.
- 4 kpl
- 6 kpl
- 10 kpl

3,00 €
4,20 €
6,50 €

- Sisältää yhden vapaavalintaisen
dipin. Suklaa (L), salted caramel tai
valkosuklaa
- Lisädippi

1,50 €

Café Patruuna Oy
Vanhan Paukun Tie 1
62100 Lapua
puh. 0400-603356
info@cafepatruuna.fi

5,50 €
4,00 €
3,00 €
3,00 €
2,50 €
1,00 €
1,20 €

