ALKURUOAT
1. Sinihomejuustoetanat L **

13,90

Sinihomejuustoetanat ja talon focacciaa

2. martinan etanat L *

11,90

Valkosipuliyrttivoissa paahdetut etanat ja
talon focacciaa

3. Katkarapupannu L *

12,90

salaatit
ja k e i t o t

5. Bruschetta Ve *

7,20

Rapeaksi paahdettua leipää, vöneriä, vegaanista
juustoraastetta ja kirsikkatomaattisalsaa

6. Valkosipulileipä L

7,20

Rapeaksi paahdettua focacciaa
valkosipulivoilla, talon omalla pestolla sekä
parmesanjuustoa ja rucolaa

Valkosipulivoissa paahdettuja katkarapuja,
talon omaa pestoa ja focacciaa

4. Toast Skagen L *

12. Martinan caesarsalaatti
naturel L sis.kalaa

13,50

Rapeaa romaine- ja jäävuorisalaattia, täyteläistä caesarkastiketta, parmesanlastuja ja
leipäkrutonkeja
Broilerilla 150g +6,00 €
Savulohella 100g +8,50 €
Pekonilla 60g +3,50 €
Vuohenjuustolla 60g +3,50 €
Katkaravuilla 60g +3,80 €

10,90

Paahdetulla leivällä katkarapuja, majoneesia,
punasipulia, sitruunaa ja tilliä

13. jokirapukeitto 
& talon focacciaa L *

Pieni 11,90
Iso 19,90

Lempeän mausteinen jokirapukeitto

A L K U U N T A I J A E T T AVA K S I

14. kermainen 
suppilovahverokeitto 
& talon focacciaa L *
Kermainen suppilovahverokeitto

7. Martinan Antipastit
lankulla VL *

Pieni 13,90
Iso 22,90

10. Olutpaneroidut
sipulirenkaat & dippi

%5,%50

Napolin salamia, ilmakuivattua kinkkua,
viininlehtikääryle, mozzarellaa, kreikkalaisittain
maustettuja pikkusipuleita, paahdettua pikku
perunaa, melonia, oliivia, Martinan omaa
pestoa, leipää ja tsatsikia

Olutpaneroituja sipulirenkaita ja valitsemasi dippi

8. Combo & 2 dippiä

Valitse mieleisesi dippi: majoneesi,
valkosipulimajoneesi, lempeän tulinen chili
majoneesi, vegaaninen aioli tai sinihomejuustokastike, tsatsiki

13,90

Olutpaneroituja sipulirenkaita, mozzarella
tikkuja ja kukkakaaliwingsejä. Valitse kaksi
dippiä

9. Mozzarellatikut & dippi

11. Kukkakaaliwingsit & Dippi Ve %5,%90
Kukkakaaliwingsejä ja vegaaninen aioli

6,90

Mozzarellatikkuja ja valitsemasi dippi

Menu

Pieni 9,50
Iso 17,50

Menu

Pastat
15. Kermainen Broileri
-pekonipasta L *

pizzat
19,50

17,90

Savulohta, katkarapuja, punasipulia ja
tilli-cremefraisea

Suomalaista broilerinrintaa, pekonia, kermaista sinihomejuustokastiketta, pastaa,
pinaattia ja parmesanjuustoa

16. savulohipasta L **

21. Arctica L *

17,50

Vöneriä, kirsikkatomaattia, tuoreita herkkusieniä, tuorepinaattia ja vegaanista aiolia

Kermaista savulohipastaa, punasipulia, tilliä
ja sitruunaa

23. Mr. Corleone Spicy l *

17. Suppilovahveropasta ve, p ** 17,90

Pepperonia, pekonia, punasipulia, tuoretta
chiliä, arrabbiata-kastiketta ja rucolaa

Suppilovahveropastaa, yrttiöljyä, h erkkusieniä,
tuorepinaattia, kirsikkatomaattisalsaa ja
cashewpähkinää

18. Lasagne L

16,90

Talon salaisella reseptillä
valmistettu klassikkoannos

19. pasta Carbonara L **

16,90

16,90

24. Crudo vL *

16,90

Ilmakuivattua kinkkua, puhvelimaito
mozzarellaa, kirsikkatomaattia ja rucolaa

25. pollo Giuseppe **

16,90

Suomalaista broilerin rintafileetä, ananasta,
sinihomejuustoa, bearnaisekastiketta ja
makean tulista chilikastiketta

Kermainen pekoni-sipulipasta. Parmesanjuustoa ja päällä raaka munankeltuainen

26. Kanachevre vL *

20. Pestopasta L, p * *

Suomalaista broilerin rintafileetä, vuohenjuustoa, viikunabalsamicoa ja rucolaa

16,90

28. Fantasia *

16,90

Kolmella täytteellä
Täytteet: tuplajuustoraaste, puhvelinmaitomozzarella, parmesanjuusto, sinihomejuusto,
vuohenjuusto, broilerin rintafilee, pepperoni
makkara, Napolin salami, ilmakuivattu
kinkku, bolognesekastike, pekoni, tonnikala,
savulohi, katkarapu, vöner, oliivi, ananas,
tuore chili, tuore herkkusieni, kirsikka
tomaatti, punasipuli, kananmuna, suola
kurkku, bearnaisekastike, arrabbiata-kastike,
rucola, tuore pinaatti, pesto, makean tulinen
chilikastike, chilimajoneesi, vegaaninen aioli,
vegaaninen juustoraaste, tsatsiki
Lisätäyte +1,95 €

16,90

Talon omalla reseptillä valmistettua pestoa,
pastaa, paahdettua cashewpähkinää ja
parmesanjuustoa

Pizzat saatavana
myös pannupizzoina!

15,90

Puhvelinmaitomozzarellaa, kirsikkatomaattia,
talon omaa pestoa ja tuoretta basilikaa

22. Vegetariana VE *
19,50

27. Margarita vL *

Halutessasi
saat pizzapohjan
gluteenittomana.

L = laktoositon VL = vähälaktoosinen G = gluteeniton P = sisältää pähkinää VE = vegaaninen
* Halutessasi saat annoksen gluteenittomana.
Saat lisätietoja ruoka-annosten allergeeneista ja lihan alkuperämaasta henkilökunnaltamme.

Menu

P ä ä R UOAT
29. klassikko: PIPPURIpihvi
valurautapannulla L, G

32,90

34. klassikko:
Lohi-katkarapuruukku L

26,50

Suomalaista naudan sisäfileetä 150 g, talon
omaa pippurikastiketta, pippurimaustevoita,
paahdettua pikkuperunaa ja kauden kasviksia

Lohta ja katkarapuja kermaisessa jokirapu
kastikkeessa rapean taikinakannen alla.
Tarjoillaan uuniperunan kera

30. Härkää Black & White *

35. klassikko: Härkäruukku L

32,90

24,90

Mureaksi haudutettua suomalaista härän
lihaa, tuoreita herkkusieniä ja pekonia kastikkeessa rapean taikinakannen alla. Tarjoillaan
uuniperunan kera

31. Mausteinen pihvi
stifado L, G

36. Lohta ja juureksia L, G

Suomalaista naudan ulkofileetä 150 g,
punaviinikastiketta, kreikkalaisesti maustettuja pikkusipuleita, uuniperunaa, tsatsikia ja
varsiparsakaalia

32. Tagliatapihvi L, G

27,50

Suomalaista naudan ulkofileetä 150 g
raikkaalla pinaatti-rucolapedillä, kirsikka
tomaattisalsaa, parmesanjuustoa ja
appelsiinivinaigretteä

33. Lehtipihvi / Grillipihvi L, G 26,90
Suomalaista ohueksi nuijittua naudan ulkofileetä 150 g, yrttivalkosipulivoita, ranskanperunoita ja kauden kasviksia. Voit tilata
annoksen myös perinteisenä grillipihvinä

21,90

Suomalainen täysleivitetty, rapea porsaan
leike, suppilovahverokastiketta, ranskan
perunaa ja kauden kasviksia

Suomalaista naudan sisäfileetä 150 g, punaviini-valkosipulikastiketta, bearnaisekastiketta,
valkosipulissa pyöräytettyä pikkuperunaa,
paahdettua paprikaa ja sipulirenkaita

28,90

40. Isännänleike L

23,90

41. Valkosipulikanaa
Black & white G

21,90

Suomalaista broilerin rintafileetä, punaviini-
valkosipulikastiketta, bearnaisekastiketta,
ranskanperunaa ja kauden kasviksia

42. Hunaja-pippurikanaa L, G

21,90

Pariloitua lohta, kauden juureksia, paahdettuja
punajuuria, punajuuripestoa ja tillicremefraichea

Suomalaista broilerin rintafileetä, hunaja-
pippurikastiketta, ranskanperunaa, kauden
juureksia ja paahdettuja punajuuria

37. BalsamicovuohenjuustoKANAA vL, G

43. Voissa paistettuja
muikkuja l, G

23,90

Suomalaista broilerin rintafileetä, paahdettua
vuohenjuustoa, balsamico-punaviinikastiketta, bataattiranskalaisia, talon omaa punajuuripestoa ja kauden kasviksia

38. Naudan maksaa L, G

18,90

Voissa paistettuja muikkuja, perunamuusia,
kauden juureksia, tillivoisulaa ja sitruunaa

44. kanakori l

22,50

Suomalaista pariloitua naudan maksaa,
pippurikastiketta, perunamuusia, kirsikka
tomaattisalsaa ja puolukkaa

15,90

Friteerattuja suomalaisia broilerin fileetikkuja,
ranskanperunaa, lempeän tulista chili
majoneesia ja valkosipulimajoneesia

39. klassikko: Martinan possua 21,90
valurautapannulla L, G
Suomalaista porsaan sisäfileetä, kermaista
kastiketta, hillosipulia, tuoreita herkkusieniä
ja paahdettua pikkuperunaa
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hampurilaiset & leivät
45. Kanaherkkuleipä ja
raikasta salaattia

18,90

Uunissa gratinoidun focaccian päällä
suomalaista broilerin rintafileetä, ananasta,
sinihomejuustoa ja valkosipuli-bearnaise
kastiketta. Leivän kruunaa paholaisenhillo ja
appelsiinivinaigrettellä raikastettu vihersalaatti
Haluatko lisäksi ranskanperunat? +3,00 €
tai bataattiranskalaiset +3,90 €

46. Kasvisburger Ve

17,90

47. Martinan burger L

16,90

Paahdetun sämpylän välissä suomalainen
100 % naudan jauhelihapihvi, salaattia,
tomaattia, marinoitua punasipulia, suolakurkkua ja lempeän tulista chilimajoneesia.
Ranskalaiset ja majoneesidippi

48. Kanaburger L

Tuunaa burgerisi;
Pekoni +2,00 €
Cheddarjuusto +2,00 €
Tuplapihvi +4,20 €
Vuohenjuusto +3,50 €

16,50

Paahdetun sämpylän välissä suomalaista
paneroitua broilerin rintafileetä, rucolaa,
tomaattia, marinoitua punasipulia ja pestomajoneesia. Ranskalaiset ja majoneesidippi

Halutessasi saat BURGERISI
gluteenittomana.

Paahdetun sämpylän välissä vegaaninen kasvis
pihvi, salaattia, tomaattia, marinoitua punasipulia, suolakurkkua ja vegaanista aiolia.
Bataattiranskalaiset ja vegaaninen aiolidippi

JälkiRUOAT
49. lämmintä Suklaakakkua
kahdella kastikkeella ja
vaniljajäätelöä vl

9,20

5,90

Raikkaan sitruunainen kermavanukas ja
passionkastiketta

Martinan omaa lämmintä suklaakakkua, vaniljajäätelöä, vadelmakastiketta ja
passionkastiketta

50. Klassinen Creme Brulee G

52. Raikas sitruunaposset L, G
53. Kahvi / tee &
suklaakonvehteja

8,90

51. Lämmin kauraomenapaistos 8,90
ja vaniljajäätelöä G, kysy VE

3,90

Kahvi tai tee ja 2 kpl maitosuklaakonvehteja
Lisäkonvehti +0,50 €

54. Jäätelöpallo kastikkeella

4,90

Martinan omaa lämmintä kauraomena
paistosta, vaniljajäätelöä ja toffeekastiketta

Kauppakatu 2, 30100 FORSSA • Puh. 040 574 2402
martina.fi

JÄÄTELÖVALIKOIMA
vanilja VL, G • päärynä L, G
vanhan ajan mansikka VL, G
vanhan ajan suklaa VL, G
sorbetti VE
KASTIKEVAIHTOEHDOT
vadelma VE • passion VE
suklaa G • lakritsi maidoton G •
toffee G
+ LISÄKSI
lisäjäätelöpallo
lisäkastike
kermavaahto
strösseleitä

1,90
1,00
1,00
0,50

