Mathildan Marina
MENU
KYLMÄSAVULOHISALAATTI (KA, GL) 16,30 €
Cold-smoked salmon salad

PAAHTOPAISTISALAATTI (GL) 16,30 €
Roast beef salad

PAISTETUT AHVENET (MA, KA, PÄ) 25,40 €
tillipestoa, keitetyt perunat

Fried European perch, dill pesto, boiled potatoes

MARINAN PAPERIKALAA (KA, MU, MA) 25,40 €
lohta ja haukea mehevässä tilli-munavoissa, keitetyt perunat
Wrapped salmon and pike with boiled potatoes

FISH & CHIPS (KA, MU, SI) 19,70 €

paistettua lohta ja ranskalaisia perunoita
Fish & chips (fried salmon and french fries)

MARINA BOWL (SO, GL) 17,60 €

kvinoaa, marinoitua tofua, vöneriä ja kasviksia kulhossa. VEGAANINEN
Quinoa, marinated tofu, vöner and vegetables in a bowl. VEGAN

RAPEAKSI PAAHDETTUA POSSUNKYLKEÄ (MA, MU) 20,80 €
haudutettua sipulia, maalaisranskalaiset, chilidippi

Crispy pork belly with braised onion, rustic french fries, chilli dip

Mathildan Marina
LAMMASVARRAS (MA) 24,10 €

vartaat kasvis-kvinoapedillä, valkosipulivoita ja tsatsikia

Lamb skewers on vegetable-quinoa bed, garlic butter and tzatziki

GRILLATTU HÄRÄNPIHVI (SI, MA) 23,90 €
200 g härän ulkofilettä pippuri-sinappivoilla, talon lohkoperunat

Grilled beef with pepper-mustard butter, potato wedges of the house

MARINAN MAKKARAPERUNAT (MA, MU) 16 €

Peltosaaren lammasmakkaraa, talon lohkoperunat ja chilidippiä
Marina’s skillet lamb sausages and potato wedges with chilli dip

MARINAN HERKKUBURGER (GL, MA, MU, SI, SEES) 13,50 €
188 g naudan täyslihapihvi, cheddarjuustoa, salaattia, tomaattia, sipulia
sekä valkosipuli- tai paprikamajoneesi
Yummy burger by Marina with paprika or garlic mayo,
rustic french fries and sweet potato fries by order
Huom! Voit valita myös rukiisen tai gluteenittoman (+1,50 €) vaihtoehdon!
* maalaisranskalaiset +2,50 €

* bataattiranskalaiset +3,50 €

* majoneesi lisädippinä +1,00 €

MARINAN KASVISBURGER (GL, MA, MU, SE, SEES) 13,50 €
kasvispihvi, cheddarjuustoa, salaattia, tomaattia, sipulia,
paprika- tai valkosipulimajoneesia
Vegetable burger by Marina with paprika or garlic mayo,
rustic french fries and sweet potato fries by order
* maalaisranskalaiset +2,50 €

* bataattiranskalaiset +3,50 €

* majoneesi lisädippinä +1,00 €

Mathildan Marina
LAPSILLE / KIDS
BURGER (MU, SI, GL, MA, SEES) 8 €
naudan täyslihapihvi, cheddarjuusto, salaatti, tomaatti,

ranskalaiset perunat ja dipit (ketsuppi ja paprikamajoneesi)

LEHTIPIHVI (MU, SI, MA, SO) 11,50 €
100g ohueksi nuijittu häränpihvi, maustevoi, ranskikset ja lämpimät kasvikset
MINUTE STEAK with seasoned butter, french fries and warm vegetables

FISH AND CHIPS (KA, MA, MU) 10,50 €

pariloitua lohta, ranskalaiset perunat ja dipit (ketsuppi ja paprikamajoneesi)
Fish & chips (fried salmon and french fries with ketchup and paprika mayo)

RUOKASI TULEE LÄHELTÄ.
AHVEN JA HAUKI Kalaliike Asp, Salo
LIHA Atrian Takuumurea, HK Rypsiporsas
LAMMAS Peltosaaren lammastila, Perniö
SALAATIT Vaanelan puutarha, Perniö

KESÄPERUNAT Kaitalan maatila, Kemiönsaari
KANANMUNAT Kyheröisen Kanala, Marttila

ALLERGEENIEN LYHENNESELITYKSET/ALLERGEN INFORMATION:
GL GLUTEENI/GLUTEN

MU MUNAT JA MUNATUOTTEET/EGG

HE HERNE/PEA

KA KALA/FISH

PÄ PÄHKINÄT/NUTS

SE SELLERI/CELERY

SEES SEESAMINSIEMEN/SESAME
SI SINAPINSIEMEN/MUSTARD

SO SOIJAPAPU, SOIJAMAITO/SOY
MA MAITOTUOTTEET/DAIRY

