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                       ALKURUUAT 

 
 
MEZELAUTANEN         18€/28€ 

yhdeksää eri alkupalaa (7 kylmää, 2 lämmintä) 

HALLOUMI         7,50€ 

DOLMA          5,50€ 

riisitäytteisiä viininlehtikääryleitä 

SIGARA BÖREGI – juustorullat      5,50€ 

paistetut rullat fetajuustotäytteellä 

HUMUS          5,50€ 

kikherneseesaminsiementahna  

KATKARAPU COKCTAIL       8,50€ 

KALAMAR          7€ 

friteerattuja mustekalarenkaita 

TSATSIKI          5,50€  

PORKKANAJUGURTTI        5,50€ 

*Kaikki alkupalat tarjoillaan talon leivän kanssa 

 

  

        KEITOT  
 

    

       alkupalaksi pääruuaksi  

         alkusalaattin kanssa 

 

TURKKILAINEN LINSSIKEITTO  6,50€  12,50€ 

Tarjoillaan talon leivän kanssa 

KANAKEITTO     6,50€  12,50€ 

Tarjoillaan talon leivän kanssa 
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         PÄÄRUUAT grillistä 

 

 

 

 
VELJESTEN GRILLILAUTANEN       29,50€ 

lammasvarras, kanavarras ja beytivarras, talon kastike,  

punasipulisalaatti, lisukeriisi kasviksilla. Vie isommankin nälän! 

VELJESTEN LANKKUPIHVI       29,50€ 

naudan sisäfilee 200g, flambeerattu konjakilla, sienikastike, 

bearnaisekastike, perunamuussi ja lisukekasvikset 

PIPPURIPIHVI, 200 g        28€ 

naudan sisäfilee, flambeerattu konjakilla, talon kastike,  

paistetut lohkoperunat valkosipulilla ja lisukekasvikset 

SIPULIPIHVI, 200 g         28€ 

naudan sisäfilee, flambeerattu konjakilla, talon kastike,  

paistetut lohkoperunat valkosipulilla ja lisukekasvikset 

ALI NAZIK          21€ 

Kuutioitua munakoisoa uunissa kypsennettynä, grillattuja lampaan  
sisäfileepaloja (200g) ja kasviksia, tarjoillaan jugurtti- ja tomaattikastikkeen  

kanssa, lisukeriisi kasviksilla 

LAMMASVARRAS        19€ 

lampaan sisäfileetä (200g), sipulia, tomaattia, kesäkurpitsaa, 

paprikaa, talon kastike, punasipulisalaatti lisukeriisi kasviksilla 

KANAVARRAS         18,50€ 

kanan fileepaloja, tomaattia, sipulia, kesäkurpitsaa,  

talon kastike, lisukeriisi kasviksilla 

BEYTI          18,50€ 

jauhelihavartaat (naudanliha), jugurttikastike, talon kastike,  

grillattu tomaatti, punasipulisalaatti, lisukeriisi kasviksilla 

 

KASARLI KÖFTE – turkkilaiset grillilihapullat     18,50€ 

lihapullat naudan jauhelihasta, talon kastike ja juustokuorrute,  

lisukeriisi kasviksilla 
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     PÄÄRUUAT lihat 
 
 

 

OTTOMAN KAVURMA                 yhdelle 19,50€, kahdelle 38€ 

”SAC” eli tarjoillaan lämpöalustalta 

lampaan sisäfileetä ja kanaa, sieniä, paprikaa, sipulia, tomaattia,  

valkosipulia, lisukeriisi. Halutessasi pyydä oheen valkosipulijugurttia! 

KATKARAPURUUKKU        22€ 

jättikatkarapuja, sieniä, sipulia, paprikaa, valkosipulia, tilliä, 

kermakastike, lisukeriisi ja -kasvikset 

LAMMASRUUKKU        21€ 

lampaan sisäfileetä (200g), sieniä, sipulia, tomaattia, valkosipulia,  

lisukeriisi kasviksilla 

CHILIRUUKKU          21€ 

naudan sisäfileepaloja (200g), chilimauste, kasviksia,  

lisukeriisi kasviksilla. Huom. mahdollista saada myös ilman chiliä! 

KANARUUKKU         18,50€ 

kanan fileepaloja, sieniä, paprikaa, sipulia ja tomaattia, 

tomaattikastiketta, lisukeriisi kasviksilla 

MUSAKKA          19€ 

munakoiso, naudan jauheliha, tomaattikastike, bechamel-kastike, 

juustokuorrute, jugurtti, lisukeriisi ja -kasvikset 

FETAPINAATTIKANA        18,50€ 

kanafileerulla fetapinaattitäytteellä, juustokuorrute,  

talon kastike, lisukeriisi ja -kasvikset 

CURRYKANA         18,50€ 

kanan fileepaloja, oliiveja, paprikaa, sieniä, sipulia,  

kermainen currykastike, lisukeriisi ja -kasvikset 

ISKENDER          14€ 

talon omatekemä kebabliha naudan jauhelihasta, talon leipä,  

tomaattikastike, jugurttikastike, punasipulisalaatti, paprika ja tomaatti 
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                PÄÄRUUAT kasvikset 
 

 
 

 
KASVISRUUKKU         16,50€ 

munakoisoa, kesäkurpitsaa, sieniä, paprikaa, sipulia 
ja valkosipulia tomaattikastikkeinen 

*valkosipulinen höyryävän maukas ruukkuruoka 

TÄYTETTY MUNAKOISO        16,50€ 

kasvistäyte, juustokuorrute, lisukeriisi ja -kasvikset ja tsatsikikastiketta 

FALAFELANNOS         15,50€ 

paistettuja falafeleja (kasvispyöryköitä), jugurttia, 

lisukeriisi kasviksilla 

KASVISLAUTANEN         16,50€ 

2 x kasvisrulla, 2 x juustorulla, 2 x falafel, paprika dolma, jugurttia, 

hapanimeläkastiketta, lisukeriisi kasviksilla 

 

 

        PÄÄRUUAT salaatit 

 

 

VELJESTEN GRILLIKANASALAATTI     17,50€ 

Grillattua kalafileettä, kirsikkatomaattia, kurkkua, sipulia ja 

vihreällä salaattipedillä. Tarjoillaan cesar kastikkeen, tsatsikin  

ja talon leivän kanssa 

VELJESTEN JÄTTIKATKARAPUSALAATTI    18,50€ 

Jättikatkarapuja, kevätsipulia, tilliä, persiljaa vihreällä salaattipedillä 

Tarjoillaan cesar kastikkeen ja talon leivän kanssa 
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                  LAPSILLE 

 

 

 
 
 
Kanavarras riisillä tai ranskalaisilla      8,50€  

sisältää 1 kpl samoja vartaita, kuin pääruokalistalla 

Lammasvarras riisillä tai ranskalaisilla     9,50€ 

sisältää 1 kpl samoja vartaita, kuin pääruokalistalla 

Lasten iskender          8,50€ 

sama annos kuin pääruokalistalla, lasten koossa      

Keittiön köfte         6,50€ 

lihapullat naudan jauhelihasta riisillä tai ranskalaisilla perunoilla 

Nauravat broilernakit ja ranskalaiset perunat    6€ 

Kananugetit ja ranskalaiset perunat      6€ 

 

Ravintolalla on syöttötuoleja, jos et huomaa tuolia salissa, 

niin vinkkaa asiasta henkilökunnallemme!  

Vauvanruuan lämmitys onnistuu keittiössämme       
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                            HERKUT 

 

 
 
 

BAKLAVA kokin valmistamana, tarjoillaan jäätelön kera   6,50€ 

LÄMMIN SUKLAA jäätelöllä       7€ 

PIENI LÄMMIN SUKLAA lapsille       4,50€ 

JÄÄTELÖANNOS mansikka- tai suklaakastikkeella    5,50€ 

JÄÄTELÖPALLO muumikeksillä       2,50€ 

TURKKILAINEN KAHVI       3,50€ 

 


