
Salaatit ja Perunat

Makeansuolainen Kanasalaatti   L,M,G*

Revittyä kanaa, fenkoli-omenaa, mummonkurkkuja ja raikasta melonia runsaalla salaattipedillä
pieni annos 10,80/ normaalikoko 17,90

Porinnan Ravunpyrstösalaatti   L,(G*)

Meheviä ravunpyrstöjä raikkaalla ja runsaalla salaattipedillä, omena-fenkolisiivuja, parmesanlastuja, krutonkeja ja 
Caesarkastiketta
pieni annos 13,50/ normaalikoko 19,90

Tuhti Maalaissalaatti    VL,G*

Runsas annos Makulihan mainioita makkaroita, kananmunia, tuoreena paahdettuja Knuutilan perunoita, omena-
fenkolisiivuja, raikasta salaattia ja friteerattua rucolaa.  Kostukkeena chilimajoneesia ja Porinnan oma tervasinappi 
dippi
pieni annos 12,30/ normaalikoko 18,50

Kipparin Makkaraperunat   VL,G*

Makulihan palkittuja makkaroita Maaherraa ja Salarakasta, Knuutilan tuoreena paahdettuja perunalohkoja ja fen-
koli-omenasiivuja. Dippeinä laivan omaa tervasinappia ja chilimajoneesia.   
pieni annos 10,50/ normaalikoko 15,80

Pääruuat 

Porinnan Siideriahven    L,G*

Meheviä, kevyesti paneroituja ahvenfileitä, täyteläistä siiderikastiketta, palsternakkapyreetä, fenkoli-omenasiivuja, 
mummonkurkkuja ja tuoreena paahdettuja paikallisperunoita. Koristeena muutama ravunpyrstö
pieni annos 16,50/ normaalikoko 24,90

Kesäinen Kalaleipä    L

Kevyesti paneroituja, voissa paistettuja ahvenfileitä John’s Bakeryn mallasleivällä, tilli-kermaviilikastiketta, omena-
fenkolisiivuja, mummonkurkkuja ja salaattia. Koristeena muutama ravunpyrstö
pieni annos 14,80/ normaalikoko 22,50

Fish & Salad     L,M

Rapea kookas kullankeltainen kalafile, sitruunaa, salaattia, mummonkurkkuja ja fenkoli-omenasiivuja
pieni annos 12,30/ normaalikoko 18,50

Fish & Chips    L,M

Rapea kookas kullankeltainen kalafile ja paahdettuja maalaislohkoja seuranaan tartarkastiketta, mallasviinietikkaa 
ja sitruunaa
pieni annos 12,00/ normaalikoko 18,00



7 Makua     L,G*,V 
Falafelpyörykät, palsternakkapyreetä, mustaherukkapäärynää, hernepyreetä, mummonkurkkuja, 
fenkoli-omenasiivuja ja rucolaa. Jogurttikastiketta 
pieni annos 11,90/ normaalikoko 17,90

Rotukarjan Pihvi    L,G*

Paras kotimainen jauhelihapihvi kuorrutettuna reilulla viipaleella Kolatun Juustolan Valkohome Chèvreä (kutun-
juusto). Lisäkkeenä friteerattua rucolaa, raikasta salaattia, sipulia, kirsikkatomaatteja ja mustaherukka-päärynää
pieni annos 12,90/ normaalikoko 19,50

Porinnan Salarakas Peura    VL,G*

Pariloitua mehukasta peuranfileetä, Porinnan karpalo-riistakastiketta, mozzarellalla ja aurinkokuivatuilla to-
maateilla maustettua Salarakas-makkaraa, mustaherukka-päärynäsiivuja, palsternakkapyreetä ja tuoreena paah-
dettuja paikallisperunoita Knuutilan tilalta
pieni annos 19,50/ normaalikoko 28,90

Burgerit   
Burgerimme rakennetaan porilaisen John’s Bakeryn suolaisenmakean, käsin leivotun burgersämpylän väliin. 
Runsaat, maukkaat lisäkkeet ja tuoreena paahdetut perunalohkot Knuutilan tilalta kuuluvat kaikkiin burgerannok-
siimme

Porinnan Pihviburger     L,(G*)

Kotimainen rotukarjan mehevä jauhelihapihvi, täyteläistä Kolatun Martta-cheddaria, mummonkurkkuja, mustaher-
ukka-päärynäsiivuja ja chilimajoneesia
puolikas 12,60/ normaalikoko 18,90

Pulled Chicken Burger     L,(G*)

Muhkea keko revittyä kanaa ja reilu viipale Kolatun Valkohome Chèvreä (kutunjuusto), mustaherukka-
päärynäsiivuja ja chilimajoneesia
pieni annos 11,90/ normaalikoko 17,90

Vegaburger    L,(G*),V

Talon oma maukas kasvispihvi, salaattia, tomaattia, sipulia, mummonkurkkuja, fenkoli-omenasiivuja ja jogurt-
tikastiketta
pieni annos 11,90/ normaalikoko 17,90

Extrat  

Paahdetut perunat Knuutilan tilalta    L,G*,V

tuhdit maalaislohkot tuoreesta perunasta
4,50
Valkosipuliset Knuutilan maalaislohkot     L,G*,V

4,50
John’s Bakeryn mallasleipää ja voita    L

3,00
Raikas lisukesalaatti   L,G*,V

4,50



Dipit á 1,50
Porinnan tervasinappi    L,G*

Cheddarkastike    L,G*

Majoneesi     L,M,G*

Chilimajoneesi   L,M,G*

Valkosipulimajoneesi    L,M,G*

Tartarkastike    L

Tilli-kermaviilikastike     L,G* 

Jogurttikastike     L,G*,V

Jälkiruuat   

Porinnan suussasulava suklaakakku    G*

samettinen vaniljakastike ja tyrnimarjoja  
pieni annos 4,90/ normaalikoko 7,50

Kirpeän hapokas karpalorahka   L

paahdettua valkosuklaata ja karpaloita
pieni annos 4,90/ normaalikoko 7,50

L= laktoositon
VL= vähälaktoosinen
M= maidoton
G*= gluteeniton
(G*)= pyydettäessä gluteeniton
V= vegaaninen

Käytämme ainoastaan kotimaista lihaa.   
*Keittiössämme käsitellään gluteenia sisältäviä tuotteita. 
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