
ALKURUOAT
NACHOKORI (G)  4,90 €
Salsa- ja cheddardipit.

NACHOS SUPREME (G) (pieni/iso)  5,80 € / 7,80 €
Nachoja, cheddarkastiketta, salsaa, pico de galloa ja  
jalapenohilloa. (medium/hot/xhot) 

ETANAPANNU (L) 11,10 €
Valkosipulietanoita sekä leipää.
Aurajuusto- tai parmesaanikuorrutuksella   +1,00 € 
(saatavilla gluteenittomana)

HALLOUMIPANNU  10,50 €
Halloumia ja pico de galloa valkosipulivoilla ja parmesaanilla 
kuorrutettuna. Lisäksi leipää. (saatavilla gluteenittomana)

JÄTTIKATKARAPUPANNU (L) 13,90 €
Valurautapannulta tarjoiltuna 6 kpl valkosipuli-chiliöljyssä 
tiristettyjä jättikatkaravunpyrstöjä ja pico de galloa sekä leipää. 
(saatavilla gluteenittomana) 

TOPPED FRIES (G)  8,10 €
Mausteisia kouruperunoita, cheddarkastiketta,  
pekonimurua ja tuoretta chiliä.

SINIHOMEJUUSTOPALLOJA 5 KPL 7,80 €

MOZZARELLATIKUT 5 KPL 7,80 €

HALLOUMISTRIPS 8 KPL (G) 7,80 €

SIPULIRENKAAT 6 KPL (L) 6,50 €

MIX PLATE  12,90 €
2 kpl friteerattuja sinihomejuustopalloja, 2 kpl mozzarellatikkuja, 
2 kpl sipulirenkaita, Mattila Bros. Texas Smoke & BBQ -makkaraa, 
ja rapeita perunalastuja.

DIPPERS 
Annoksiin kuuluu kurkkutikkuja ja dippi valintasi mukaan

HOT WINGS
Siipiä Poppamies-, Texas Pete- tai Buffalo-kastikkeella  

valintasi mukaan. Lisäksi aurajuustodippi ja kurkkutikkuja (L,G)

Poppamies-kastikkeet: MEDIUM / HOT / CHIPOTLE HOT

Texas Pete-kastikkeet:     MILD / MEDIUM / HOT / XHOT

6    kpl 7,90 €
10  kpl 10,70 €
16  kpl 12,90 €
20 kpl 15,80 €
25 kpl 18,50 €

Hotwingsit ateriana +3,00 € 
Sisältää siipien lisäksi valitsemasi lisukkeen:

ranskalaiset, valkosipuliranskalaiset, parmesanranskalaiset, 
 salaatti, bataattiranskalaiset, mausteiset kouruperunat,  
cajunlohkoperunat, uuniperuna, nachot, perunalastut,

lämpimät kasvikset  (lisukkeet L,G )

Wing Sauces



KLASSIKKOBURGERIT
Burgerannokset sisältävät ranskalaiset ja  

coleslaw-salaattia. Burgerit saatavana naudan  
jauhelihapihvillä tai broilerin rintafileellä

Klassikkoburgerit               12,50 €   
Klassikkoburgerit XXL    15,80 €

CHEESE BURGER  
Naudan täyslihapihvi, tuplasti cheddarjuustoa,  
jäävuorisalaattia ja Zarillon burgermajoneesia.

RANCHO BURGER 
Naudan täyslihapihvi, pekonia, cheddarjuustoa,  
maustekurkkua, jäävuorisalaattia ja valkosipulimajoneesia.

BACON & CHEESE BURGER 
Naudan täyslihapihvi, pekonia, cheddarjuustoa,  
tomaattia, jäävuorisalaattia ja majoneesia.

BIG CHIEF’S BURGER (medium/hot/xhot)  
Naudan täyslihapihvi, salsaa, jalapenoja,  
jäävuorisalaattia ja cheddarkastiketta.

L’AURA BURGER 
Naudan täyslihapihvi, aurajuustoa, pariloitua ananasta, 
jäävuorisalaattia ja cheddarkastiketta.
 
CHICKEN BURGER  
Broilerin rintafileetä, pariloitua ananasta,  
jäävuorisalaattia ja cheddarkastiketta.

HALLOUMI BURGER 
Halloumia, tomaattia, marinoitua punasipulia,  
jäävuorisalaattia ja valkosipulimajoneesia.

BLUE & BACON BURGER (L)
Naudan täyslihapihvi, pekonia, aurajuustoa,  
pariloitua ananasta, jäävuorisalaattia ja chilimajoneesia.

VEGAN BURGER (VE)  
Ole ́s Tasty 120g vegaaninen hampurilaispihvi, jäävuorisalaattia, 
vegaanista cheddarjuustoa, maustekurkkua, marinoitua puna- 
sipulia ja vegaanista majoneesia. Coleslawn tilalla pikkelöityjä  
kasviksia.

Gluteeniton sämpylä +2,00 €  |  Vaihda ranskalaiset +1,50 € 
Lisäpihvi 100g +2,50 € |  Lisäpihvi 220g +5,00 €

Vaihda pihvi vegaaniseen Ole’s Tasty -pihviin + 1 €

Tuunaa burgerisi lisukkeella 

+1,00 €/kpl Cheddarjuusto • Pekoni • Aurajuusto • 
Jalapeno • Suolakurkku • Ananas • Savujuusto

+2,00 €/kpl  Kananmuna • Vuohenjuusto

G   gluteeniton L   laktoositon  VE   vegaaninen

DIPIT
1 DIPPI   1,50 €  |  3 DIPPIÄ  3,60 €

Zarillon burgermajoneesi • majoneesi • valkosipulimajoneesi •  
Zarillon salsa (medium/hot/xhot) • cheddarkastike • chilimajoneesi 

• limekastike • aurajuustokastike • pippurikastike •  
vegaaninen majoneesi • guacamole • crème fraiche • 

buffalokastike • jalapenohillo
Dipit L,G (cheddarkastike G)  

Salsa, guacamole, vegaaninen majoneesi, jalapenohillo, 
limekastike ja buffalokastike ovat vegaanisia



PREMIUMBURGERIT
Burgerannokset sisältävät ranskalaiset ja coleslaw 

-salaattia. Tarjoillaan briossi-sämpylällä.
 

PREMIUM RANCHO BURGER  17,80 €
Naudan 220g täyslihapihvi, pekonia, cheddarjuustoa, 
maustekurkkua, tomaattia, marinoitua punasipulia, 
salaattisekoitusta ja valkosipulimajoneesia.

MACHO BURGER (medium/hot/xhot) 18,50 € 
Tuhti burger kolmella 100g täyslihapihvillä,  
cheddarjuustoa, pekonia, valkosipulimajoneesia,  
salsaa, salaattisekoitusta ja jalapenoja.  
MACHOJEN MACHO 3 X 220g täyslihapihvillä  28,50 €

OUTLAW BURGER (L) 19,10 € 
Naudan 220g täyslihapihvi, savujuustoa, sipulirenkaita,  
marinoitua punasipulia, salaattisekoitusta  
ja Zarillon burgermajoneesia.

CRUNCHY CHICKEN BURGER (L) 18,50 €
Paneroitua broilerin paistileikettä, savujuustoa,  
buffalokastiketta, tomaattia, pariloitua tuoretta  
ananasta, salaattisekoitusta ja limekastiketta.

DESPERADO BURGER  19,10 €
Naudan 220g täyslihapihvi, friteerattua sinihomejuustoa,  
marinoitua punasipulia, salaattisekoitusta ja chilimajoneesia.

WESTERN PULLED PORK BURGER (L) 18,50 €
Zarillon pulled porkkia, pikkelöityjä kasviksia, chilikurkkua,  
buffalokastiketta ja rapeita perunalastuja. 

PREMIUM LOW CARB BURGER (G) 25,80 €  
Naudan 220g täyslihapihvi, broilerin rintafilee 150g, cheddarjuustoa, 
savujuustoa, pekonia, pikkelöityjä kasviksia, chilikurkkua,  
marinoitua punasipulia, tomaattia, salaattisekoitusta sekä  
2 dippiä valintasi mukaan. Huom. annos ei sisällä sämpylää  
eikä ranskalaisia. (annoksessa hiilihydraatteja ilman dippejä 16g)

Gluteeniton sämpylä +2,00 €  |  Vaihda ranskalaiset +1,50 € 
Lisäpihvi 100g +2,50 € |  Lisäpihvi 220g +5,00€

Kaikki Zarillon jauhelihapihvit ovat  
100% suomalaista naudan jauhelihaa ja  

käytämme kotimaista kanaa. 
 Sämpylät tulevat tuoreena lähileipomosta.  

Majoneesimme ovat itse valmistettuja.

LISUKKEET
Vaihda lisuke + 1,50 €

valkosipuliranskalaiset, parmesanranskalaiset, 
 salaatti, bataattiranskalaiset, mausteiset kouruperunat,  
cajunlohkoperunat, uuniperuna, nachot, perunalastut,

lämpimät kasvikset  (lisukkeet L,G )



TEXMEX & WESTERN
 
FAJITAS
Valurautapannulla paprika-sipulipaistosta, jalapenoja ja salsaa. 
Crème fraiche- ja guacamoledipit, tortillalättyjä ja salaattia. 
(saatavilla gluteenittomana +1 €)

 yhdelle / kahdelle
· Paistettua halloumia 19,50 € / 30,50 €
· Pariloitua broilerin rintafileetä (L) 21,80 € / 32,80 €
· Pariloitua lohta (L) 22,80 € / 33,80 €
· Pariloitua naudan ulkofileetä (L) 23,50 € / 35,60 €

BURRITO (medium/hot/xhot)  
Vehnätortillarulla valitsemallasi täytteellä ja tulisuudella.  
Annos sisältää salsaa, paprika-sipulipaistosta, jalapenoja  
ja cheddarkastiketta. Tarjoillaan salaatin kera.  
(saatavilla gluteenittomana +1 €)

· Soijaburrito soijarouhetta 12,80 €
· Kanaburrito broilerin rintafileetä 15,20 €
· Possuburrito Zarillon pulled porkia 15,80 €
· Lihaburrito naudan ulkofileetä 16,20 €

Burrito ateriana +3,00 € 
Sisältää burriton lisäksi valitsemasi lisukkeen:

ranskalaiset, valkosipuliranskalaiset, parmesanranskalaiset, 
 salaatti, bataattiranskalaiset, mausteiset kouruperunat,  
cajunlohkoperunat, uuniperuna, nachot, perunalastut,

lämpimät kasvikset  (lisukkeet L,G )

PLATO COMBINADO 26,50 €
Nachoja, 4 kpl sipulirenkaita, 4 kpl mozzarellatikkuja, 
6 kpl kanansiipiä, Zarillon pulled porkkia, coleslaw-salaattia,  
chilikurkkua, tuoretta ananasta sekä mausteisia kouruperunoita.  
2 kpl dippejä valintasi mukaan. Sopii yhdelle pääruoaksi tai  
kahdelle jaettavaksi.

ACAPULCON KANALEIPÄ  17,50 €
Elovainion leipomon leipää, paneroitua broilerin paistileikettä, 
pekonimurua, tuoretta ananasta, buffalokastiketta sekä  
bearnaisekastiketta kuorrutettuna cheddarjuustolla.  
Lisäksi hieman tuoretta chiliä, tomaattia ja chilikurkkua.

ROMA NORTEN PANNU (L)  21,50 €
Mausteisia kouruperunoita, Zarillon pulled porkkia,  
Mattila Bros. Texas Smoke & BBQ -makkaraa, pariloitua  
tuoretta ananasta, friteerattuja sipulirenkaita, pikkelöityjä  
kasviksia ja chilimajoneesia.

BUFFALO CHICKEN (L,G)  16,50 €
Buffalokastikkeessa pyöräytettyä paneroitua broilerin  
paistileikettä 150g, mausteisia kouruperunoita, pikkelöityjä  
kasviksia, chilikurkkua ja aurajuustokastiketta.

Lisätietoja tuotteista, raaka-aineista ja allergeeneista 
saat tarvittaessa henkilökunnaltamme



SALAATIT
Salaattipohja ja täyte valinnan mukaan

1. Valitse pääraaka-aine
· Pariloitua vuohenjuustoa ja jalapenohilloa (G)    13,70 €
· Paistettua halloumia ja jalapenohilloa (G)  13,50 €
· Pariloitua broilerin rintafileetä (L,G)    13,70 €  
· Paneroitua broilerin paistileikettä (L,G)  13,70 €  
· Paistettua lohta (L,G)     15,50 €
· Chili-valkosipuliöljyssä tiristettyjä  15,90 € 
  jättikatkaravunpyrstöjä (L,G)

2. Valitse salaattipohja
· PERINTEINEN (L)

Salaattisekoitusta, pikkelöityjä kasviksia, marinoitua  
punasipulia, tuoretta ananasta, kurkkua, limeä, Zarillon  
salaatinkastiketta sekä leipää. (saatavilla gluteenittomana)

· CAESAR (L) 
Salaattisekoitusta, parmesanlastuja, leipäkrutonkeja ja  
Zarillon caesarkastiketta.

GRILLISTÄ
Pihviannokset tarjoillaan lämpimien 

 kasvisten sekä valitsemasi lisukkeen kanssa
ranskalaiset, valkosipuliranskalaiset, parmesanranskalaiset, 

 salaatti, bataattiranskalaiset, mausteiset kouruperunat,  
cajunlohkoperunat, uuniperuna, nachot, perunalastut,

lämpimät kasvikset  (lisukkeet L,G )

NAUDAN LEHTIPIHVI (L,G)   25,50 €
Ohueksi nuijittu 180g naudan ulkofileepihvi  
ja talon maustevoita.

KANAA JA JUUSTOA (G)   24,50 €
Vuohenjuusto / Aurajuusto (L) / Halloumi
Pariloitua broilerin rintafileetä, valitsemasi juusto,  
punaviinikastiketta, jalapenohilloa ja pico de galloa.

KAHDEN KASTIKKEEN PIHVI (G)  27,70 €
Naudan ulkofileepihvi 200g, bearnaisekastiketta  
ja punaviinikastiketta.
 
ZARILLON PIPPURIPIHVI (L,G)  27,70 €
Naudan ulkofileepihvi 200g, talon kermaista
pippurikastiketta ja tuoretta chiliä.

AURA-PEKONITASKU (L,G)  25,50 €
Aurajuustolla ja pekonilla täytetty porsaan lehtipihvi  
ja talon kermaista pippurikastiketta.

LOHTA ZARILLON TAPAAN (L,G)  26,70 €
Paistettua lohta, pico de galloa, pariloitua limeä  
ja limekastiketta.



JUOMAT
Limsa 0,25l/0,4l 3,40 € / 4,20 €
Pepsi • Pepsi Max • 7UP Free • Jaffa Light • Ananas Light

Limsakannu 1,3l  1 1,10 € 

Sooda 0,25l/0,4l  2,40 € / 3,40 €
Vichy 0,5l plo  4,50 € 
Mehu 0,25l/0,4l  3,40 € / 4,20 € 
Maito 0,25l/0,4l 3,40 € / 4,20 € 
Pillimehu  2,50 €
Kahvi / tee  3,00 €
Kaakao 4,20 €
Vesi  0,50 €

OLUET JA SIIDERIT
Hanajuomat
Aura 4,5% 0,4l/0,5l 6,90 € / 7,90 €
Happy Joe Dry Apple 4,7 % 0,33l/0,5l  7,50 € / 9,50 €
Original Long Drink 5,5 % 0,33l/0,5l  7,50 € / 9,50 €

Pullot / tölkit
Happy Joe Crispy Pear 4,7 % 0,275l 6,80 €
Bulmers Rosé 4,5 % 0,5l  10,50 € 
Sol 4,5 % 0,33l  7,90 €
Newcastle Brown Ale 4,7%  0,33l 8,50 €
Lagunitas Day Time IPA 4% 0,355l 8,50 €
Guinness Draught Stout 4,2% 0,44l  10,50 €
Krusovice Imperial 5% 0,5l 10,00 € 
Birra Moretti Zero alkoholiton 0,33l 5,50 € 

VIINIT 
12cl  7,00 €  |  16cl 8,60 €  |  24cl 12,40 €  |  pullo 39,00 €

Valkoviinit 
Dr. Pauly-Bergweiler Blitz Riesling, Saksa
NeroOro Grillo Appassimento, Italia

Punaviinit 
Les Dauphins Côtes du Rhône Rouge Organic, Ranska
NeroOro Nero D’Avola Appassimento, Italia

AMERIKKALAINEN VOHVELI (L) 7,60 €
Vohveli, vaniljajäätelöä, kermavaahtoa  
sekä vaahterasiirappia.

ZARILLON SUKLAAKAKKU (L,G)  7,80 €
Elovainion leipomon suklaakakkua,  
vadelmakastiketta ja kermavaahtoa.

ZARILLON JÄÄTELÖ (L)  6,80 €
Zarillon omaa, Tampereen Jäätelötehtaan meille valmistamaa 
limoncello-juustokakku artesaanijäätelöä ja keksi crumblea.

SORBETTIA  (G, VE)  6,40 €
1 pallo kauden raikasta sorbettia vadelma- tai lakritsikastikkeella.

JÄÄTELÖANNOS  (L,G)     1  pallo 2,80 €     2 palloa 4,90 €
Vaniljajäätelöä valitsemallasi kastikkeella ja kermavaahtoa.  
Kastikevaihtoehdot: vadelma, suklaa, kinuski, lakritsi 
 

JÄLKIRUOAT




