
Leiskariburger   15,90 € 
Bbg-glaseerattua ylikypsää naudanrintaa, valkosipuli-
majoneesi, marinoitu punasipuli, burgersalaatti
(sitrusvinegrette, jäävuori-, puna- ja friseesalaatti).
Briochesämpylä. Maalaisranskalaiset, Aioli-dippi 

Pihvipekoniburger    17,90 € 
Suomalainen 100 % rotukarjan pihvi 200 g (medium),
pekoni, valkosipulimajoneesi, burgersalaatti (sitrus-
vinegrette, jäävuori-, puna- ja friseesalaatti).
Briochesämpylä. Maalaisranskalaiset, Aioli-dippi
 

Broilerburger   14,90 € 
Maissipaneroitu broilerin sisä�le, valkosipulimajoneesi,
currymajoneesi, marinoitu punasipuli, burgersalaatti
(sitrusvinegrette, jäävuori-, puna- ja friseesalaatti).
Briochesämpylä. Maalaisranskalaiset, Aioli-dippi 
 

Vegeburger   13,90 € 
Vegekofta pihvi (herne, porkkana, peruna, pinaatti),
burgersalaatti (sitrusvinegrette, jäävuori-, puna- ja
friseesalaatti), valkosipulimajoneesi, kurkku, tomaatti.
Briochesämpylä. Maalaisranskalaiset, Aioli-dippi 

 
Halloumiburger   15,90 € 
Halloumijuusto, burgersalaatti (sitrusvinegrette, jäävuori-,
puna- ja friseesalaatti), valkosipulimajoneesi, paholaisen
hillo, marinoitu punasipuli. Briochesämpylä. 
Maalaisranskalaiset, Aioli-dippi
 

Lisätäyte 1 €
Gluteeniton, marinoitu punasipuli, cheddar,
pekoni, ½ halloumi, extra dippi 

PIZZAT

BURGERIT

Tomaattipizza   9,90 € 

Pizzakastike, mozzarellajuusto, tomaattisiivut 
 
Kreikkalainen pizza   11,90 € 

Pizzakastike, mozzarellajuusto, Fetatyyppinen juustokuutio,
Kalamata oliivi, marinoitu punasipuli  
 
Broiler pizza   11,90 € 

Bbg-tomaattikastike, mozzarellajuusto, maissipaneroitu
broilerin sisä�le, marinoitu punasipuli, jalapeno 
 
Teatteripizza 12,90 € 

Pizzakastike, mozzarellajuusto, kinkku, tonnikala,
tuplapepperoni 
 
Kinkkupizza   11,90 € 

Pizzakastike, mozzarellajuusto, kinkku, ananas, aurajuusto 
 
Quattro Stagioni   12,90 € 

Pizzakastike, mozzarellajuusto, kinkku, tonnikala,
herkkusieni, katkarapu 
 
Aamiaispizza   11,90 € 

Pizzakastike, mozzarellajuusto, kinkku, pekoni, kananmuna 
 
Leiskarin special   13,90 € 

Pizzakastike, mozzarellajuusto, tuplaylikypsä naudanrinta,
marinoitu punasipuli 
 
Halloumipizza   13,90 € 

Paholaisenhillo, mozzarellajuusto, Halloumijuusto,
marinoitu punasipuli 
 
Leiskarin omavalinta  alk. 8,90 € 

(tomaattikastike, mozzarellajuusto)

Lisätäyte 1 €
Bbg-kastike, fetajuusto, aurajuusto, kinkku,
tonnikala, herkkusieni, jalapeno, marinoitu
punasipuli, valkosipuli, ananas, salaatti,
valkosipulimajoneesi, pekoni, kananmuna,
katkarapu, tomaattisiivut, vegaaninen
juustoraaste (korvaa mozzarella)

Lisätäyte 2 €
Ylikypsä naudanrinta, tuplapepperoni,
maissipaneroitu broilerin sisä�le, halloumi,
paholaisen hillo, tuplamozzarellaraaste, gluteeniton pohja 

MENU
Food & Drink



Hanat 
Karhu, 4,6 %         6,30 € 0,5 l 
Lonkero, 5,5 %                        7,20 € 0,33 l 
Lonkero 5,5%         8,80 € 0,5 l 
Blanc , vehnä 5 %         5,20 € 0,25 l 
Blanc , vehnä 5 %        8,30 € 0,5 l 

Miedot 
Honkavuoren panimo,  alk 6,30 €             0,33 l 
Erikoisoluet alk.         6,70 €  
Siiderit                 alk. 7,20 € 

Whiskey 
Valamo                               alk. 12 €/4 cl 
Teerenpeli , savu/Kaski        12 €/4 cl 
Teerenpeli 10 v,                       18 €/4 cl 
Jack Daniels            7 €/4cl 
Jameson                          7 €/4cl 
Lagavulin 16 yeo        22 €/4 cl 

Konjakki 
Renault Avec     8,80 €/4 cl 
Braadstad XO                 11,80 € /4 cl 
Courvoisier XO                 22,80 € /4 cl 
Renault varte Dárgent XO     28 €/4cl 
Remy Martin XO          32 €/4cl 
Hennessy Paradise        376 €/4cl 

Viinit 
Valamo                      7,80 €/lasi (12 cl) 
Valamo     27,00 € /pullo 
Tarapaca Piccolot     9,30 €/18,75 cl 
Talon viinit      6,30 €/12 cl tai 19,80 €/pll 
Viini listalta      kysy päivän hinnat 

Shotit & Drinkit
Shotit  6 € 
Drinkit  9,50 € (kossu/bagardi/jallu+mix) 
Talon Drinkit  13,80 € 

Kahvi 2,00 €

Limsat 2,95 €/0,5 l

Pillimehu 1,70 €

Kivennäisvedet 2,90 €/0,5

JUOMAT

Nakkikori   7,90 € 
Nakit, ristikkoperunat, kurkku, majoneesi- ja ketsuppi-dippi 

Kanakori   8,90 € 
Maissipaneroitu broilerin sisä�le, ristikkoperunat, kurkku,
curry- ja ketsuppi-dippi 

Kids burger   9,90 € 
Kypsä smash-pihvi, cheddar, ketsuppi, kurkku, majoneesi,
briochesämpylä, tikkuranskis, dippinä ketsuppi/majoneesi 

Kids nakkiburger   9,90 € 
Nakit, ketsuppi, tikkuranskis, briochesämylä, dippinä ketsuppi 

Oluen/viinin kanssa miniannos �ngerfood: 
Friteerattu Halloumi + paholaisenhillo                 7,90 € 
Ristikkoperunat + dippi                                             6,90 € 
Maalaisranskis + dippi                                                6,90 € 

SALAATIT

LAPSET

OLUEN JA VIINI KANSSA

Broilersalaatti   12,90 € 
Maissipaneroitu broilerin sisä�le, salaatti (sitrusvinegrette,
jäävuori-, punasalaatti-, friseesalaatti), kurkku, tomaatti,
kurpitsansiemen, kalamata-oliivi, curry-dippi 

Leiskarisalaatti   13,90 € 
Ylikypsää naudanrintaa, salaatti (sitrusvinegrette, jäävuori-,
puna- ja friseesalaatti), marinoitu punasipuli, kurkku, tomaatti,
kurpitsansiemen, Aioli-dippi, Bbg-dippi 

Halloumisalaatti   13,90 € 
Halloumijuusto, salaatti (sitrusvinegrette, jäävuori-, puna- ja
frisee-salaatti), kurkku, tomaatti, kurpitsansiemen, paholaisen
hillo, marinoitu punasipuli,  Aioli-dippi 

Kreikkalainen salaatti   9,90 € 
Fetatyylinen juusto, salaatti (sitrusvinegrette, jäävuori-, puna-
ja friseesalaatti), kurkku, tomaatti, kurpitsansiemen,  Kalamata-
oliivi, marinoitu punasipuli 

 

CAMPING 

KARVI RAVINTOLA
Pizza & Burger

www.karvionleirinta.�
Puh. 050 476 5722


