Safaripub menu

Juomalista
Nettiversiossa
ei
alkoholeja
esillä

Limsat 0,33L 2,40 €
Limsat 0,5 L 2,80 €
Canes 0,5 L 3,30 €
Red soda 0,33 2,40 €

Meiltä voit tilata myös yläkerran Loungen
ruokatuotteita sen aukioloaikoina.
Mm pizzat, panninit, burgerateriat.
Panninit 5,90 €
Pizzat alkaen 10 €
Burger ateriat alk 10 €
Lehtipihvi 14 €
Kysy erillinen listä

Safaripub tapas

Safaripub Wings

Pubin tapakset ovat ruokaisia ja jokaisen tapaksen
voi jakaa kahdelle. Rakenna oma ateriasi tai nauti
kaksistaan. Eli halutessasi yhdestä syö kaksi,
kahdesta neljä jne. Tuotteet ovat vähintään hyla ja
pyynnöstä osan saa myös gluteenittomina.
Tarjoilemme tapaksia iltamyöhään saakka ja
mahdollisuuksien mukaan myös yöaikaan.

Pubin wings listalta mukavaa naposteltavaa koko
pöytäseurueelle. Kanansiivet tarjoilemme tulisessa
(medium) kastikkeessa mutta pyynnöstä ne saa myös
dipattavana mietoon chilimajoneesikastikkeeseen ja
lisäksi vahvaa kastiketta dippikupissa.
Tarjoilemme tapaksia iltamyöhään saakka ja
mahdollisuuksien mukaan myös yöaikaan.
Sipulirenkaat, mozzarellatikitut soveltuvat
miedompiin mausteisiin tottuneelle.

Taco-sipsit+dippi 3 €
Tikkuperunat 3 €
ketsuppidippi

Valkosipulimuikut 5 €

Valkosipulimarinoituja Oulujärven muikkuja,
paahdettua patonkia.

Juustotapas 3 €

Vanha gouda juustoa hieman grillattuna.
Taco shipsejä ja mieto chilimajoneesidippi

Pubin lihapullat 3 €

Lihapullat 6 kpl, Vanha gouda juusota, paahdettua
leipää, sweet chili tai paprikamajoneesia.

Hot Wings kanansiivet
10 kpl 10 €
20 kpl 15 €
30 kpl 20 €
40 kpl 25 €
Todella tulinen chilikastike (medium)

Mozzarella Juustotikut
5 kpl
7€
10 kpl 14 €
15 kpl 20 €
Hampurilaismajoneesi dippi

Burger-tapas 4 €

Jauhelihapihvi, cheddarjuusto ja tomaattimajoneesi
paahdetussa tortillassa.
Dippidressing.

Hot Chedar jalopenot

Kasvis-tapas 5 €

4 kpl
7€
8 kpl 12 €
10 kpl 15 €
Majoneesidippi

Kinkku-tapas 4 €

Sipulirenkaat

Friteerattu kasvispihvi, maissilastuja
paprikamajoneesia.

Ilmakuivattua kinkkua ja vanha gouda juustoa,
paahdettua patonkia, aurinkokuivattu tomaatti
ja majoneesia.

Karitsa-tapas 5 €

6 kpl
4€
10 kpl 5 €
10 kpl 8 €
sweetchili dippi

Paikallista karitsanmakkaraa grillattuna paloina,
Paahdettu patonki. Valkosipulimajoneesia.

Pubin burger 5 €

Grahamsämpylä, jauhelihapihvi, tuoretta tomaattia,
hampurilaismajoneesia, chedar ja gouda juustoa.
Salaattia. Tikkuperunoilla 8 €

Ciabatta 5 €

tomaatti, ananas, mozzarella, kinkku, majoneesi.
Tikkuperunoilla 8 €

Makeat

*Vanilja jäätelö, mansikka- tai suklaakastiketta,
kermavaahto 3 €
*Juustokakkua, mansikkakastiketta 3 €
*Mustikkakukkonen, vaniljajäätelöä 5 €

