Á la carte
Ranthuoneen Skagen 8,90 €

(perinteinen saaristolaisleipä Ranthuoneen omalla
katkaraputäytteellä, Saariston Leivän saaristolaisleipää,
sitruunaa, tilliä)

Ranthuoneen nauta 21,90 €

(150 g ohut naudan ulkofilepihvi, pippurikermakastiketta,
maalaisranskalaisia, kauden kasviksia ja talon majoneesia)

Ranthuoneen savukala 19,80 €

(lämminsavulohta, paistettua perunaa,
ranskankermakastiketta, kauden kasviksia, talon majoneesia,
sitruunaa, limepippuria ja tilliä)

Ranthuoneen kanafile 18,90 €

(grillattua broilerin rintafilettä, kylmää currykastiketta, kauden
kasviksia, talon majoneesia & maalaisranskalaisia)

Ranthuoneen nyhtöpossua 17,80 €

(revittyä, omassa uunissa paistettua mehevää possua,
pippurikermakastiketta, kauden kasviksia, talon majoneesia &
maalaisranskalaisia)

Ranthuoneen Salaatit
Savulohisalaatti 14,90 €

(lämminsavulohta, tomaattia, punasipulia, parmesanlastuja,
jäävuorisalaattia, ranskankermadippi, salaatinkastiketta,
limepippuria, sitruunaa, tilliä ja leipää)

Meidän Burgerit
Ranthuoneen Bos Taurus 18,90 €

(200 g täyslihapihvi Vehmaalla kasvaneesta ylämaankarjasta,
Focaccia sämpylää, Pepper Jack -juustoa, kirsikkatomaattia,
maustekurkkua, jäävuorisalaattia ja punasipulihilloketta,
chilimajoneesia, maalaisranskalaisia & talon majoneesi -dippi)

Nyhtöpossua burgerissa 16,90 €

(revittyä, omassa uunissa paistettua mehevää possua,
seesamsämpylää, hot salsaa, kirsikkatomaattia,
jäävuorisalaattia, maustekurkkua, punasipulihilloketta,talon
majoneesia & maalaisranskalaisia)

Lohta burgerissa 17,80 €

(lämminsavulohta, seesamsämpylää kirsikkatomaattia,
punasipulia, jäävuorisalaattia, limepippuria,
ranskankermakastiketta & paistettua perunaa + talon
majoneesia-dippi)

Vuohenjuusto burger 16,90 €

(briossisämpylä, paistettua vuohenjuustoa, hunajaa,
punasipulihilloke, salaattia, rucolaa, kirsikkatomaattia, talon
majoneesia & maalaisranskalaisia)

Kerttu 16,90 €

(saatavana myös vegaanisena)
(briossisämpylä, papu-linssipihvi, Sriracha-kastiketta,
jäävuorisalaattia, rucolaa, kirsikkatomaattia,
punasipulihilloketta, talon majoneesia & bataattiranskalaisia)

Kanaburger 15,80 €

Lämmin kana-pekonisalaatti 13,90 €

(briossisämpylä, broilerin rintafilettä, kirsikkatomaattia,
jäävuorisalaattia, rucolaa, punasipulia, majoneesia &
maalaisranskalaisia)

Andalusian salaatti 13,90 €

(seesamsämpylä, 120 g naudan täyslihapihvi,
pepperonimakkaraa, sipulirenkaita, cheddarjuustoa,
jäävuorisalaattia, kirsikkatomaattia, punasipulia,
maustekurkkua, majoneesia & tikkuperunaa)

(grillattua broilerin filettä, paistettua pekonia,
kirsikkatomaattia, saksanpähkinää, jäävuorisalaattia, rucolaa,
melonia, salaatinkastiketta ja leipää)

(paistettua vuohenjuustoa, saksanpähkinää, kirsikkatomaattia,
rusinoita, appelsiinia, rucolaa, hunajaa, sitruunamehua,
salaatinkastiketta, ja leipää)

Gauhia 13,90 €

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA....

Pizzatäytteet

Jättiburger 12,90 €

(2 kpl 75 g naudan täyslihapihvi, seesamsämpylä, pekonia,
cheddarjuustoa, salaattia, maustekurkkua, punasipulia,
ketsuppia, majoneesia & tikkuperunaa)

Juustoburger 10,50 €

(75 g naudan täyslihapihvi, sämpylä, cheddarjuustoa, salaattia,
maustekurkkua, punasipulia, ketsuppia, majoneesia &
tikkuperunaa)

Pizzat
(Saatavana gluteenittomia pizzapohjia)

Skagen 14,90 €

1€

ananas, capris, herkkusieni, paprika, sipuli,
valkosipuli, Sriracha-kastike, vihreä pepperoni,
tomaatti, maustekurkku, tumma balsamico

1,5 €

aurajuusto, cheddar, feta, kana, kinkku,
mozzarella, pekoni, pepperonimakkara,
tonnikala, tuplajuusto, vuohenjuusto, rucola,
parmesan-juusto, jauheliha

2€

katkarapu, savulohi

(kesän uutuusherkku: tomaatti, parmesan-juusto, Ranthuoneen
oma katkaraputäyte, ruohosipuli)

Lapsille

Kalanti 13,90 €

Lasten burgeri 6,90 €

(cheddarjuustoa, aurajuustoa, mozzarellaa ja pizzajuustoa,
rucolaa ja mausteena tuoretta valkosipulia)

Ranthuone 14,90 €

(katkarapua, aurajuustoa, kaprista, punasipulia)

Salakari 13,90 €

(kinkkua, jauhelihaa, pepperonia, aurajuustoa)

Mussalo 12,90 €

(75 g täyslihapihviä & tikkuperunaa)
(lisähintaan: juusto 1 €; salaatti, ketsuppi,
majoneesi väliin 1 €)

Nauravat nakit ja ranskalaiset 7,90 €

(salaattia, tomaattia,talon majoneesia ja ketsuppia)

Kananugetit ja ranskalaiset 7,90 €

(salaattia, tomaattia, talon majoneesia & ketsuppia)

(kinkkua, aurajuustoa, ananasta)

Kuatro 13,90 €

Sitä sun tätä…

Grönvik 13,90 €

Makkaraperunat 9,20 €
Kuuden nugetin kanakori 9,20 €
Ranskalaiset & talon majoneesia 5,90 €
Bataattiranskalaiset & talon majoneesia 6,90 €

(kinkkua, tonnikalaa, herkkusieniä, katkarapuja)

(vihreää pestokastiketta, kirsikkatomaattia, punasipulia,
fetajuustoa ja rucolaa)

MC Vehas 13,90 €

(tuplajuusto, pekonia, pepperonimakkaraa, tomaattia)

Meksikana 13,90 €

(broileria, ananasta, vihreää peperonia, Sriracha-kastiketta)

Kalajuttu 14,90 €

(lämminsavulohta, parmesan juustoa, punasipulia ja
mustapippuria)

Maxin pimeä puoli 15,90 €

(reunoiltaan ”rypytetty” mehevän tulinen erikoispizza: broileria,
punasipulia, tuplajuusto, mozzarellaa, fetajuustoa, vihreää
pepperonia, Sriracha-kastiketta ja tuoretta valkosipulia)

Luova 9,90 €

(pohjana tomaattikastiketta ja pizzajuustoa,
täytteet valintasi mukaan)

Tilaukset kassalta, kiitos! :)

