Tervetuloa Ravintola Kulta Casinolle nauttimaan maukkaista ruokaannoksista. Listaltamme löytyy monia herkullisia annoksia moneen
makuun, jotka kokkimme valmistavat juuri Sinulle. Aina kun lihanuijan
paukkeen kuulet, silloin kokilta matkaan lähtee Kiitokset Suuret!
KultaCasino toimii Haverin Kultakaivoksen johtajana toimineen ja
ulkomaillakin laajasti kultakaivostoimintaan perehtyneen vapaaherra Erik
Aminoffin vanhassa asuinrakennuksessa. Haverin Parooni oli mukava ja
ystävällinen mies jopa sotavangeille, joita sota-aikana Haverissa oli
jokunen. Haverin kultaa käytettiin koruteollisuuden raaka-aineena. sekä
valuuttavarantona, mm vuoden 1952 Helsingin olympiakisojen kultamitalit
on tehty Haverin kullasta.
KultaCasinolla on kesän mittaan erilaista ohjelmaa. Kannattaa olla
kuulolla Facebookissa sekä Instagramissa. Nettisivuiltamme näette myös
tietoja vuokramökeistämme.
Tervetuloa viihtymään!

Menu
Ravintola Kulta Casino
Haverin Lomakylä
Haverintie 16
39310 Viljakkala
puh: 03 – 3712 293

www.kultacasino.fi
Allergiat ja allergeenit saat tietoosi kysyttyäsi tarjoilijalta!

Salaatit
Alkuruokana Pääruokana

Vihersalaatti

6,20€

10,40€

salaattia, kurkkua, tomaattia, talonkastike ja leipää

Katkarapusalaatti

9,50€

14,90€

salaattia, katkarapuja, kurkkua, tomaattia, talonkastike, leipää

Kreikkalainen salaatti

9,30€

14,40€

salaattia, kurkkua, tomaattia, salaattijuustoa, sipulia, oliivia,
oliiviöljyä, leipää

Tonnikalasalaatti

9,50€

14,90€

salaattia, tonnikalaa, kurkkua, tomaattia, talonkastike, leipää

Tumpin texmex – salaatti

9,50€

14,90€

salaattia ranch-kastikkeella, kurkkua, tomaattia, paprikaa,
punasipulia, tuoretta chiliä, ananasta ja maissilastuja

Pienempään nälkään
Oopperaleipä

11,20€

-talon oma jauhelihapihvi, vaalealeipä, paistettu kananmuna,
suolakurkkua, salaattia

Kultahippu

13,00€

-talon oma jauhelihapihvi, ranskalaisia, paistettu kananmuna,
suolakurkkua, salaattia

Dippikori

12,50€

Ranskalaisia, sipulirenkaita, mozzarellatikkuja, kurkkua,
porkkanaa, valitsemaasi dippikastike

Kanakori

13,70€

-10 kpl maustettuja chiken fingersejä, ranskalaisia, kurkkua,
tomaattia, valitsemaasi dippikastiketta

Parilapossu tai kana

13,00€

-pariloitua porsaan ulkofilettä/ kanan sisäfilettä, ranskalaisia,
tuoretta salaattia, ananasta

Pääruoat
Lämmin kasvislautanen

14,90€

-kasvispihvi, friteerattuja sipulirenkaita, punajuurirösti, perunasienipihvi, kasviksia ja ristikkoperunoita

Aurakana

15,40€

Kanansisäfilettä, aurajuustokastiketta, kasviksia

Aurapossu

15,40€.

-porsaan ulkofileetä. aurajuustokastiketta, kasviksia

Wieninleike

16,00€

-leivitettyä porsaan ulkofileetä, sitruunaa, anjovista, kaprista,
kasviksia

Metsästäjänleike

17,50€

Klassikko
vuodesta 1985

-leivitettyä porsaan ulkofileetä, herkkusienikastiketta, kasviksia

Parooninleike

17,00€

Klassikko
vuodesta 1985

-kinkulla ja juustolla täytetty leivitetty porsaan ulkofileeleike,
ananasta, kasviksia

Pääruoat
Lehtipihvi

21,50€

-naudan ulkofileepihvi, tuorejuustoa, kasviksia

Superpihvi

25,00€

-naudan ulkofileepihvi, paistettua kinkkua,
paistettu kananmuna, kasviksia

Mangokana

14,00€

-kanansisäfilettä, mangorajaa, hedelmää, ranskalaisia ja
tuoretta salaattia
Pääruokien perunavaihtoehdot
Ranskalaiset, Lohkoperunat tai Paistetut perunat
(Annokset mahdollista saada myös pelkillä kasviksilla tai salaatilla)

Erikoisperunavaihtoehdot
Valkosipuliperunat, Aurajuustoperunat tai Kermaperunat
3,00€ lisähintaan
Perunamuusi 1,00 lisähintaan

Dipit
aurajuusto, valkosipuli, remoulade, curry ja sweet chili
1,00€ /kpl

Lasten annokset
Herkkulihapullat

8,70€

-ranskalaisia, lihapullat, salaattia

Kana kot-kot

8,70€

-kananugetteja, ranskalaisia, salaattia

Pikkuporsaanleike

9,70€

-leivitettyä porsaan ulkofileetä, ananasta, salaattia

Nauravat nakit

8,70€

-ranskalaisia, nakkeja, salaattia

Junnuburgerateria

10€

-juustoburger, ranskalaiset ja valitsemaasi dippiä

Hampurilaiset
Juustoburgerateria

12,50€

cheddarjuustoa, remouladekastiketta, salaattia, suolakurkkua,
pihvi 120g, ranskalaisia ja valitsemaasi dippiä

Auraburgerateria

13,00€

aurakastiketta, salaattia, auramurua, suolakurkkua, pihvi 120,
ranskalaisia ja valitsemaasi dippiä

Kultaburgerateria

13,00

talon oma jauhelihapihvi, kananmunaa, remouladekastiketta,
sipulia, salaattia, suolakurkkua, ranskalaisia ja valitsemaasi dippiä

Mättöburgerateria

17,50

Valkosipulikastiketta, kananmunaa, pekonia, juustoa,
sipulirenkaita, salaattia, suolakurkkua, kaksi pihviä 120g,
ranskalaisia ja valitsemaasi dippiä
Hampurilaisiin:
Kananmuna (1€), pekoni (1€), sipuli (0,5€),
juustoa (1€), pihvi (2€) ja ananas (0,5€)

Jälkiruoat
Suklaakakkua & kermavaahtoa

6€

Gluteenitonta suklaakakkua, suklaakastikkeella ja kermavaahdolla

Rahkapannukakut, vaniljajäätelöä & mansikkahilloa 6€
Kaksi pannukakkua, vaniljajäätelöllä ja mansikkahillolla

Mangopassionjuustokakkua & kinuskikastiketta 6€
Gluteenitonta mango- ja passionjuustokakkua ja kinuskikastiketta

Jäätelöbaarimme on auki!
Monia erimakuisia jäätelöitä, kastikkeita, strösseleitä ja
kermavaahtoa.
2 pallon jäätelöannos, kastiketta ja kermavaahtoa 6€
kahvin kanssa 7€

