
 

 

ALKURUOAT 

1.*Vihreä salaatti  (m,g)   

Jääsalaattia, rucolaa, kirsikkatomaattia, kurkkua 
ja melonia sekä vaaleaa balsamicoa     

-Paahdettua leipää ja voita (l) 

     6,90/9,80 

2.*Vihreä salaatti ja paahdettua 
vuohenjuustoa (g,l)  7,90/14,80 
3.*Vihreä salaatti ja pariloitua 

 broilerin rintafilettä (g,m) 7,90/14,80 

4.*Vihreä salaatti ja kylmäsavulohta (g,m) 
     7,90/14,80 

5.*Koskenlaskija punajuurikeitto (g,l) 

-paahdettua ruisleipää (l) 9,80/12,90 

6.*Chilimaustettuja katkarapuja (g,m) 

-marinoitua punasipulia ja  

bataattitikkuja (g,m)  9,80/12,90 
        



 

 

PÄÄRUOAT 

*Paahdettua merilohta (M,G) 

lime-smetanavaahtoa (L,G)  

kauden kasviksia (M,G)    23,00 

       

*Vuohenjuustolla gratinoitua broilerinrintaa 
(L,G)  

punaviinikastiketta (M,G)  

kauden kasviksia (M,G)   18,00 

        

*Härän sisäfilepihvi -150g (M,G) 

 haudutettu konjakki-sinappikermakastikeessa 
(L,G) 

kauden kasviksia (M,G)     31,50  

Perunavaihtoehdot;  

Kermaperunat (L,G) valkosipuliperunat (L,G) 

uuniperuna (L,G) bataattitikut (M,G) 

ranskalaiset (L) basmatiriisi (M,G)  

 



 

 

PÄÄRUOAT 

*Cheddarilla täytetty  porsaanleikerulla (L) 

 BBQ dippi (M,G) ja remoulade dippi (L,G) 

kauden kasviksia (M,G)      18,00 

Perunavaihtoehdot;  

Kermaperunat (L,G) valkosipuliperunat (L,G) 

uuniperuna (L,G) bataattitikut (M,G) 

ranskalaiset (L) basmatiriisi (M,G)  

 

*Talon hampurilainen 

-härän jauhelihapihvi, cheddarjuustoa, 

pekonia, kananmuna, punasipulia,  

chilimajoneesia, rapeaa salaattia, 

ranskalaiset (L)    15,00 

 

*Panimomestarin leipä 

-leivän päällä paneroitu porsaanleike, 
sienikastike ja juustokuorrutus (l)  16,00 



 

 

 VEGAANI PÄÄRUOAT 

*Punajuuri-tofupihvit  (m, g, vegaani) 

-kanttarellisipulimuhennosta,  

kauden kasviksia     13,50 

*Härkapapupihvi  (m, vegaani)   

-paistetut kasvikset, grillattua tomaattia, 

tulinen soijakastike    13,00 

Perunavaihtoehdot;  

uuniperuna BBQ täyte (m,g) bataattitikut (m,g) 
ranskalaiset (m) basmatiriisi (m,g) 

 

 VEGAANI JÄLKIRUOKA 

*Karamellisoidut viikunat  

-soija vaniljamantelikaakao jäätelöä tai 
vanilja riisijäätelöä, karviaishilloa, 

mintun lehtiä (m, g, vegaani)   8,50 

 



 

 

 FOONINGIN 

 VEGEPIZZAT  (m, vegaani) 

 

-kaksi mieluisaa täytettä 8,50 

-kolme mieluisaa täytettä 9,50 

-neljä mieluisaa täytettä 10,50 

Lisätäytteet    1,00/kpl 

Täytevaihtoehdot: 

vöner, ananas, persikka, herkkusieni, 

oliivi, jalopeno, paprika, sipuli, punasipuli 

vegaanijuusto, paholaisenhillo,  

BBQ-kastike, valkosipuli 

    tuplana 1,00/täyte 

Uskallatko kokeilla Fooningin pannupitsaa, pienempi 
kooltaan , mutta taatusti yhtä herkullista ja täyttävää! 

 

Gluteeniton pizzapohja 1,60 



 

 

JÄLKIRUOAT 

1.*Fooningin Paree Omenapiirakka   
  

-Vadelmamelbaa, vaniljajäätelöä (l)  7,90 

 

2.*Makoisa vadelmamelba-mascarpone- 

juusto-malja keksinmuruilla   
      6,90   

3.*Tyrnisuklaaunelmatorttu 

-Suklainen  kääretorttu sisältää 
tyrnirahkahyytelöä.  Lisänä 
karviaismarjahilloa ja kermavaahtoa. 

Koristeena tyrnimarjoja ja mintunlehtiä. 

(l,g)      9,50 

4.*Jäätelöannos (l)  mansikka/suklaa/ vanilja 

kahdella pallolla, vadelmamelbaa, 

kermavaahtoa, appelsiiniströsseliä, 

suklaatikku (ei lakt.)   7,50 



 

 

LASTEN MENU 

*Kanakori 

Paneroituja broilerinsisäfile nugetteja, 

tomaattia, kurkkua, ranskalaiset,  

mieto BBQ dippi  (l)   9,50  

 

*Porsaan lehtipihvi   

bearnaisekastike, ranskalaiset (l) 8,50 

 

 *Pizzapiccolo  

-kaksi mieluisaa täytettä (l)  6,50 

Lisätäytteet     1,00/kpl 

Täytevaihtoehdot:  

kinkku, tonnikala, ananas, persikka, herkkusieni, oliivi, 
feta, salami, jalopeno, aura, paprika, kana, sipuli, 
punasipuli, kebab, jauheliha, kananmuna, katkarapu  

paholaisenhillo, BBQ-kastike, majoneesi, valkosipuli 

 


