
ZARILLO MENU
2022



JUOMAT
Limsa 0,25l/0,4l 3,20 € / 4,00 €
Pepsi • Pepsi Max • 7UP Free • Jaffa • Ananas Light

Limsakannu 1,3l  10,50 € 

Sooda 0,25l/0,4l  2,30 € / 3,20 €
Vichy 0,5l plo  4,00 € 
Mehu 0,25l/0,4l  3,20 € / 4,00 € 
Maito 0,25l/0,4l 3,20 € / 4,00 € 
Pillimehu  2,30 €
Kahvi / tee  3,00 €
Kaakao 4,20 €
Vesi  0,50 €

OLUET JA SIIDERIT
Hanajuomat
Aura 4,5% 0,4l/0,5l 6,20 € / 7,40 €
Happy Joe Dry Apple 4,7 % 0,33l/0,5l  6,50 € / 8,40 €
Original Long Drink 5,5 % 0,33l/0,5l  6,50 € / 8,40 €

Pullot / tölkit
Happy Joe Crispy Pear 4,7 % 0,33l 6,80 € 
Sol 4,5 % 0,33l  7,90 € 
Heineken 5 % 0,33l 8,90 € 
Krusovice Cerne 3,8% 0,5l 8,90 €
Krusovice Imperial 5% 0,5l 9,50 €
Lahden Erikois New England IPA 5,5 % 0,5l  10,00 € 
Heineken 0 %  alkoholiton 0,33l 5,30 € 

VIINIT 
12cl  6,80 €  |  16cl 8,40 €  |  24cl 12,00 €  |  pullo 38,00 €

Valkoviinit 
Hochheimer Daubhaus Riesling, Saksa
Klosterneuburg Grüner Veltliner, Itävalta

Punaviinit 
NeroOro Nero D’Avola Appassimento, Italia
Santa Ana Eco Malbec, Argentiina 

AMERIKKALAINEN VOHVELI (L) 7,40 €
Vohveli, vaniljajäätelöä, kermavaahtoa  
sekä vaahterasiirappia.

FRITTIJÄÄTELÖÄ (L)   7,00 €
Pankoleivitettyä friteerattua vaniljajäätelöä,  
kermavaahtoa sekä vadelmakastiketta.

VADELMASORBETTIA (VE,G)   6,30 €
Vadelmasorbettia sekä lakritsikastiketta.

JÄÄTELÖANNOS (L,G)  
Vanilja,- mansikka- tai suklaajäätelöä valitsemallasi  
kastikkeella sekä kermavaahtoa.   
Kastikevaihtoehdot: vadelma, suklaa, kinuski, lakritsi 
1  pallo   2,60 €     
2 palloa   4,70 €  

JÄLKIRUOAT



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

NACHOS SUPREME (G) (pieni/iso)  5,30 € / 7,20 €
Nachoja, cheddarkastiketta, salsaa, pico de galloa ja jalapenoja.

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

HALLOUMIPANNU  9,80 €
Halloumia ja pico de galloa valkosipulivoilla ja parmesaanilla 
kuorrutettuna. Lisäksi leipää. (saatavilla gluteenittomana)

JÄTTIKATKARAPUPANNU (L) 13,10 €
Valurautapannulta tarjoiltuna 6kpl valkosipulissa  
ja chilissä paistettuja jättikatkaravunpyrstöjä ja pico de galloa  
ja talon leipää. (saatavilla gluteenittomana) 

RANSKALAISET (L,G)  5,70 €
BATAATTIRANSKALAISET (L,G) 7,20 €
MOZZARELLATIKUT 5 KPL  kurkkutikkuja 7,40 €
JALAPENOPOPPERSIT 5 KPL kurkkutikkuja 7,40 €
HALLOUMISTRIPS 8 KPL (G) kurkkutikkuja 7,60 €

DIPPERS 
Annoksiin kuuluu dippi valintasi mukaan

HOTWINGS
Siipiä Texas Pete -kastikkeella, 

 aurajuustodippi ja kurkkutikkuja (L,G)

 MILD / MEDIUM / HOT / XHOT / NAGA
6    kpl 7,70 €
10  kpl 10,50 €
16  kpl 12,70 €
20 kpl 14,90 €
25 kpl 17,10 €

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

ranskalaiset, salaatti, bataattiranskalaiset, ristikkoperunat,
valkosipuliranskalaiset, parmesanranskalaiset,  

cajunlohkoperunat, uuniperuna,  
lämpimät kasvikset 

lisukkeet L,G (paitsi ristikkoperunat L)

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

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

avokadocreme • juustocreme • aurajuusto • pippurikastike •  
BBQ-kastike  •  guacamole • crème fraiche • vegemajoneesi

Dipit L,G (cheddarkastike G)  

Salsa, guacamole ja vegemajoneesi ovat vegaanisia 



TEXMEX & WESTERN
NACHOS BICCADILLO (G) (medium/hot/xhot) 11,80 € 
Valitse täyte: soijarouhetta / kananrintaa / jauhelihaa 
Nachoja, cheddarkastiketta, salsaa, pico de galloa ja jalapenoja.
 
FAJITAS
Valurautapannulla paprika-sipulipaistosta, jalapenoja ja salsaa. 
Crème fraiche- ja guacamoledipit, tortillalättyjä ja salaattia.
 yhdelle / kahdelle
· Paistettua halloumia 19,30 € / 30,30 €
· Kanan rintafileetä (L) 21,50 € / 32,50 €
· Pariloitua lohta (L) 22,60 € / 33,60 €
· Naudan ulkofileetä (L) 23,10 € / 34,70 €

BURRITO (medium/hot/xhot) 
Vehnätortillarulla valitsemallasi täytteellä ja tulisuudella.  
Annos sisältää salsaa, paprika-sipulipaistosta,  
jalapenoja ja cheddarkastiketta. Tarjoillaan salaatin kera. 
· Soijaburrito soijarouhetta 11,90 €
· Kananburrito kanan rintafileetä 13,50 €
· Lihaburrito naudan ulkofileetä 15,70 €
Burrito ateriana sisältää valitsemasi lisukkeen +3,00 €

SOFT TACOS (L,G)  (medium/hot/xhot)  
2 kpl maissilättyjä valitsemallasi täytteellä ja tulisuudella.  
Annos sisältää salsaa, créme fraichea ja pico de galloa.  
Tarjoillaan salaatin kera. 
· Kasvis soijarouhetta 11,70 €
· Kana kananrintafileetä 13,10 €
Soft Tacot ateriana sisältää valitsemasi lisukkeen   +3,00 €

Lisukkeet Soft Tacoille / Burritolle +3,00 €
ranskalaiset, bataattiranskalaiset, ristikkoperunat,

valkosipuliranskalaiset, parmesanranskalaiset,  
cajunlohkoperunat, uuniperuna, lämpimät kasvikset

PLATO COMBINADO yhdelle / kahdelle 17,10 € / 29,30 €
Nachoja, sipulirenkaita, mozzarellatikkuja, kanansiipiä,  
ribsejä, coleslaw-salaattia, kurkkua sekä ristikkoperunoita.
Dipit valintasi mukaan. (2 dippiä yhdelle / 4 dippiä kahdelle)

RIBS
Porsaan ribsit BBQ-kastikkeella, coleslaw-salaattia,  

marinoitua punasipulia sekä ristikkoperunoita (L)

HALF RACK 18,20 € 
FULL RACK 27,70 €



KLASSIKKOBURGERIT
Burgerannokset sisältävät ranskalaiset ja coleslaw 

-salaattia. Burgerit saatavana naudan jauhelihapihvillä, 
kanan rintafileellä tai vegaanisella Ole’s Tasty -pihvillä.

Klassikkoburgerit               11,50 €   
Klassikkoburgerit XXL    14,50 €

CHEESE BURGER  
Naudan jauhelihapihvi, jäävuorisalaattia,  
talon burgermajoneesia ja cheddarjuustoa.

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

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

BACON & CHEESE BURGER 
Naudan jauhelihapihvi, jäävuorisalaattia, pekonia,  
tomaattia, majoneesia ja cheddarjuustoa.
 
L’AURA BURGER 
Naudan jauhelihapihvi, jäävuorisalaattia, aurajuustoa,  
cheddarkastiketta ja paistettua ananasta.
 
CHICKEN BURGER  
Kanafilee, jäävuorisalaattia, cheddarkastiketta ja paistettua 
ananasta.

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

VEGAN CHEESE BURGER (VE)  
Ole´s Tasty 120g vegaaninen hampurilaispihvi, jäävuorisalaattia, 
vegaanista cheddarjuustoa, maustekurkkua, marinoitua  
punasipulia ja vegemajoneesia. Coleslawn tilalla tuoresalaattia.

Gluteeniton sämpylä +1,50 €  |  Vaihda ranskalaiset +1,50 € 
Lisäpihvi 100g +2,50 € |  Lisäpihvi 200g +5,00€

Tuunaa burgerisi lisukkeella +1,00 €/kpl 
Cheddarjuusto • Pekoni • Aurajuusto • Kananmuna • 

Jalapeno • Suolakurkku • Ananas

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

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

• avokadocreme • juustocreme • aurajuusto • pippurikastike •  
BBQ-kastike  •  guacamole • crème fraiche • vegemajoneesi

Dipit L,G (cheddarkastike G)  

G   gluteeniton L   laktoositon  VL   vähälaktoosinen  VE   vegaaninen

Salsa, guacamole ja vegemajoneesi ovat vegaanisia 



PREMIUMBURGERIT
Burgerannokset sisältävät ranskalaiset ja coleslaw 

-salaattia. Tarjoillaan briossi-sämpylällä.
 

PREMIUM RANCHO BURGER  16,50 €
Zarillon 200g jauhelihapihvi, pekonia,  
valkosipulimajoneesia, cheddarjuustoa, maustekurkkua,  
tomaattia, salaattisekoitusta ja marinoitua punasipulia.

MACHO BURGER (medium/hot/xhot) 17,50 € 
Tuhti burger kolmella 100g jauhelihapihvillä,  
cheddarjuustoa, pekonia, valkosipulimajoneesia,  
salsaa, salaattisekoitusta ja jalapenoja.

OUTLAW BURGER (L) 18,10 € 
Zarillon 200g jauhelihapihvi, emmentaljuustoa,  
sipulirenkaita, salaattisekoitusta, marinoitua punasipulia ja  
Zarillon burgermajoneesia.

CRISPY CHICKEN BURGER (L) 16,50 €
Pankojauhoilla leivitettyä kananrintafileetä,  
emmentaljuustoa, pikkelöityä ananasta,  
salaattisekoitusta, tomaattia ja juustocremeä.

TEXMEX BURGER (medium/hot/xhot) (L) 21,50 €
Kaksi Zarillon 200g cajunmaustettua jauhelihapihviä,  
nachoja, guacamolea, ranskankermaa, salaattisekoitusta,  
salsaa sekä jalapenoja.

Gluteeniton sämpylä +1,50 €  |  Vaihda ranskalaiset +1,50 € 
Lisäpihvi 100g +2,50 € |  Lisäpihvi 200g +5,00€

Kaikki Zarillon jauhelihapihvit ovat  
100% suomalaista naudan jauhelihaa ja  

käytämme kotimaista kanaa. 
 Sämpylät tulevat tuoreena lähileipomosta.

PERUNA-VAIHTOEHDOT
Vaihda ranskalaiset  + 1,50 €

salaatti, bataattiranskalaiset, ristikkoperunat,
valkosipuliranskalaiset, parmesanranskalaiset,  

cajunlohkoperunat, uuniperuna,  
lämpimät kasvikset

lisukkeet L,G (paitsi ristikkoperunat  L)



SALAATIT
Salaattipohja ja täyte valinnan mukaan

1. Valitse pääraaka-aine
· PAISTETTUA HALLOUMIA 11,70 € 
· KANAN RINTAFILEETÄ (L)   12,20 €  
· PAISTETTUA LOHTA (L)    13,50 € 
· JÄTTIKATKARAVUNPYRSTÖJÄ (L)    14,50 €  
· NAUDAN ULKOFILEETÄ (L)   14,50 € 

2. Valitse salaattipohja
· PERINTEINEN (L)

Salaattisekoitusta, marinoitua punasipulia, tomaattia,  
kurkkua, paahdettuja pähkinöitä, Zarillon salaatinkastiketta  
sekä leipää. (saatavilla gluteenittomana)

· CAESAR (L) 
Salaattia, parmesanlastuja, leipäkrutonkeja ja caesarkastiketta. 

GRILLISTÄ
Pihviannokset tarjoillaan lämpimien 

 kasvisten sekä valitsemasi lisukkeen kanssa
ranskalaiset, salaatti, bataattiranskalaiset, ristikkoperunat,

valkosipuliranskalaiset, parmesanranskalaiset,  
cajunlohkoperunat, uuniperuna,  

lämpimät kasvikset 
lisukkeet L,G (paitsi ristikkoperunat  L)

NAUDAN LEHTIPIHVI (L,G)   23,40 €
Ohueksi nuijittu 180g naudan ulkofileepihvi  
ja talon maustevoita.

CHICKEN HALLOUMI (G)  23,40 €
Kanan rintafileetä, halloumia, pico de galloa ja  
punaviinikastiketta.

 
ZARILLON PIPPURIPIHVI (L,G)  30,10 €
180g naudan sisäfileepihvi sekä talon kermaista  
pippurikastiketta.

AURA-PEKONITASKU (L,G)  23,40 €
Aurajuustolla ja pekonilla täytetty porsaan lehtipihvi  
ja talon kermaista pippurikastiketta.

PANKO FRIED CHICKEN (L) 24,90 €
Pankojauhoilla leivitettyä kananrintafileetä,  
pikkelöityä ananasta ja valkosipulivoita.

LOHTA ZARILLON TAPAAN (L,G)  25,10 €
Paistettua lohta, pico de galloa sekä avocadocremeä.




