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DeliberiL ANKKU
Tapaslankku kahdelle

Deliberisal a atit

Napolin salamia, ilmakuivattua härkää,
basilikalla marinoitua Mozzarella di Bufalaa,
Manchego-juustoa, viikunahilloa ja tuoretta viikunaa,
Brie-valkohomejuustoa, omenasiirappia ja pinjansiemeniä,
Kalamata-oliiveja, puolikuivattuja kirsikkatomaatteja,
Srirachalla ja inkiväärillä maustettua kukkakaalia ja
lehtikaalimurua, tuoretta avokadoa, friteerattua perunaa,
gluteenitonta siemennäkkäriä ja Deliberin focacciaa,
valkosipuliaiolia ja chilihummusta

25 €

Rapealla kanalla | Chili-valkosipulijättiravuilla |
Lohella

Sisältää tuoretta avokadoa, kirsikkatomaattia, krutonkia,
rapeaa lehtikaalimurua, caesarkastiketta, parmesan-juustoa
ja raikasta Cosmopolitan salaattia (L)

DeliberiRISOTot
Sal a atill a

22,90 €

Friteerattua perunaa, grillattua varsiparsakaalia ja
naattiporkkanoita, mustikkasalsaa, pekaanipähkinää ja
chipotle-hunaja fraichea (L, G)

Grillattua lohta ja ruohosipulivoikastiketta

12,90 €

VALITSE

Deliberikl assikot
Grillattu härän sisäfilepihvi 180g
ja Deliberin maustevoita

Caesar-avokado salaatti

19,90 €

Friteerattua perunaa, grillattua varsiparsakaalia
ja naattiporkkanaa, seesamikukkakaalicantaloupemelonisalaatti, granaattiomenaa ja sitruunaruoho
creme fraichea (L, G)

Sitrus-sahramirisotto ja pili pili ravunpyrstöjä

14 €

Myskikurpitsarisotto ja
bufalamozzarellasalaattia

14 €

Parsarisotto ja cantaloupe-halloumsalaattia

14 €

Valkosipuli-chili marinoituja ravunpyrstöjä, avokadoa,
kirsikkatomaattia, pähkinämurua, limeä ja salaattia (L, G)

Bufalamozzarellaa, paahdettua myskikurpitsaa,
kirsikkatomaattia, kurpitsansiemeniä ja salaattia (VL, G)
Cantaloupesalsaa, kirsikkatomaattia, pähkinämurua ja
salaattia (VL, G)

DeliberiBURGERit

DeliberiBOWLit

Ma al aisransk al aisill a

L ÄMPIMÄT RUOK AISAT SAL A ATIT
Teriyaki pork belly ja paahdettua
maa-artisokkaa (M, G)

14 €

Paahdettua broileria ja
maapähkinäsataykastiketta (M, G)

14 €

Crispy chicken ja cantaloupesalsaa (M, G)

14 €

Härkä burger

12 €

Lohi-avokado burger

12 €

Crispy chicken burger

12 €

Vege-halloumi burger

12 €

Pork belly burger

12 €

Cheddarjuustoa ja burgerdressing (L)
Avokadoa ja limeharissamajoneesia (L)
Currymajoneesia (L)

Seesamipaahdettua lohta ja
gochujangkastiketta (M, G)

14 €

Maapähkinä falafel ja vaahterasiirappi
myskikurpitsaa (M, G)

14 €

VALITSE POHJA BOWLILLESI

Seesam-riisi | Prik Nam Pla-nuudelit | Pesto-kvinoa
(M, G, VEG)

Bowlit sisältävät friteerattua lehtikaalia, porkkanalastuja,
soijapapuja, paahdettua kukkakaalia, cantaloupemelonia,
avokadoa ja seesaminsiemeniä, kevätsipulia, wasabiavokadomajoneesia ja pähkinämurua, kirsikkatomaattia, kurkkua
ja salaattia.

Friteerattua halloumia, grillattua kesäkurpitsaa ja paprikaa,
savuchilimajoneesia (VL)
Aiolia (L)

Burgerit sisältävät rapeaa salaattia, tomaattia, marinoitua
punasipulia ja maustekurkkua. Saatavissa myös
gluteenitomana.
Vaihda ranskalaiset bataattiranskalaisiin +3 €.

Dipit
Majoneesi, Vegaaninen majoneesi (VEG), Burger dressing,
Aioli, Currykastike, Remoulade, Lime-harissamajoneesi
(VEG), Wasabi-avokadomajoneesi

2,50 € / Dippi

