Huom! Valikoimat vaihtelevat
asemakohtaisesti.

KOON Grillistä
KOON hampurilainen (VL)

7,50 €

Briossisämpylän välissä mehevä naudan täyslihapihvi,
cheddarjuustoa, tomaattia, suolakurkkua, salaattia, ketsuppia
sekä maalaisranskalaisia

KOON iso hampurilainen (VL)

9,50 €

Briossisämpylän välissä kaksi mehevää naudan täyslihapihviä,
cheddarjuustoa, tomaattia, suolakurkkua, salaattia, ketsuppia
sekä maalaisranskalaisia

Pita Menu (VL)

6,50 €

Pitat sisältävät aina pitaleivän, tomaattia, salaattia, pikkelöityä
punasipulia sekä talon jugurttikastiketta
Valitse täytteesi
Pulled Chicken
Pulled Pork
Beef
Falafel

Fish & Chips (VL)

8,90 €

Friteerattua turskanfileetä, maalaisranskalaisia, sitruunaa ja
talon remouladekastiketta

Baby Back Ribs (VL, G)

13,90 €

BBQ-kastikkeella valeltuja mureita possun ribsejä, coleslaw’ta
sekä maalaisranskalaisia

Hot Dog Menu (L, G)
Hot Dogissa on aina muhkea prezel-sämpylä, valitsemasi
makkara sekä mausteena majoneesia, kurkkusalaattia,
kuivattua sipulia, sinappia ja ketsuppia
Valitse makkara
Classic, Herkullinen aito nakki
Bratwurst, Mehevä bratwurst-makkara
Marokon Hassan, Mausteinen
pohjois-afrikkalainen makkara

4,90 €
5,50 €
5,50 €

KOON keittiöstä
Pippuripihvi

21,50 €

Naudan sisäfileetä, kermaista pippuri-herkkusienikastiketta
ja hillosipuleita

Tuoremakkarapannu (L, G)

13,90 €

Bratwurstia, puolalaista Wojtekia ja mausteista Marokon
Hassania sekä sipulia ja paistettua omenaa

Metsästäjänleipä

14,50 €

Paahdetulla leivällä grillattu naudanulkofileepihvi sekä
maukasta sienikastiketta

Wienerleike (L)

14,50 €

Paneroitu porsaanleike, anjovis-kaprisvoita, sitruunaa

Broilerin rintafileetä (VL, G)

15,90 €

Broilerin rintafileetä, tomaatti-basilikakastiketta ja marinoituja
minitomaatteja

Lohta Hollandaise (G)

16,90 €

Merilohifileetä, katkarapuja ja täyteläistä Hollandaise-kastiketta

Scampin pyrstöjä (L, G)

16,90 €

Muhkeita scampin pyrstöjä ja grillattuja vihanneksia
Valitse annokseesi lisuke seuraavista
Maalaisranskalaiset, perunamuusi, grillatut vihannekset, pasta
tomaattikastikkeessa, nuudelit Julienne, vihersalaatti, coleslaw

Ilmakuivattukinkkupasta (L)

14,90 €

Ilmakuivattua kinkkua, Tagliatelle-pastaa ja mausteista
tomaattikastiketta

Kana-herkkusienipasta (L)

12,90 €

Kananfileetä, tuoreita herkkusieniä, parsakaalia ja spaghettia
kermaisessa kastikkeessa

Katkarapupasta (L)

13,90 €

Katkarapuja, fenkolia, kaprista ja Fusilli-pastaa kirkkaassa
valkosipuli-öljykastikkeessa

KOON kevyet
Paahdettu kukkakaalikeitto (VL, G)

7,90 €

Maa-artisokkakeitto (VL, G)

7,90 €

Sienikeitto (VL, G)

7,90 €

Savulohi-katkarapusalaatti (L, G)

8,90 €

Savulohta, katkarapuja, keitettyä perunaa, kananmunaa,
punasipulia, kapriksia ja salaattia

Kana-nuudelisalaatti (L, G)

8,90 €

Kananfileetä, riisinuudeleita, soijapapuja, sokeriherneitä,
sesamöljyä, chiliä, korianteria ja romainesalaattia

Ilmakuivattukinkkusalaatti (L)

8,90 €

Ilmakuivattua kinkkua, hunajamelonia, latva-artisokkaa,
fusillipastaa, kirsikkatomaatteja, pikkelöityä punasipulia ja
salaattia

Vuohenjuustosalaatti (L)

8,90 €

Vuohenjuustoa, pestossa pyöritettyä couscousia, kurkkua
ja rucolaa

Mausteinen pulled beef salaatti (L, G)

8,90 €

Pitkään haudutettua naudanlihaa, kikherneitä, parsakaalia,
paprikaa, korianteria ja romainesalaattia

