
Pariloitu savulohi * 18,90
Kasvislisäke, keitetyt perunat, valkoviini-
voikastike

“Luciferin” broileri * 15,90
Pariloitu broilerinfilee, lohkoperunoita,
kasvislisäke, pehmeä paholaisenkastike

Vuohenjuustobroileri * 16,90
Pariloitu broilerinfilee, paistettua vuohen-
juustoa, kasvislisäke, lohkoperunoita
ja paholaisenhilloa

Pekoni-sipulibroileri M * 16,90
Pariloitu broilerinfilee, paistettuasipulia ja
pekonia, kasvislisäke, lohkoperunoita, puna-
viinikastike

Kanasen hampurilaisateria 14,80
Talon sämpylä, paneroitu broileripihvi,
paistettua vuohenjuustoa, paholaisenhilloa, salaatti, 
ranskalaiset & remouladedippi, 0,4 l hanajuoma sis. 
hintaan.

Wieninleike M 15,90
Paneroitu porsaanleike, kasvislisäke, ranskalaiset

Metsästäjänleike L 16,90
Paneroitu porsaanleike, sienikastike, kasvislisäke, 
ranskalaiset

Kukonleike L 15,90
Paneroitu porsaanleike, bearnaisekastike, 
kasvislisäke, ranskalaiset

Lehtipihvi VL
Kasvislisäke, ranskalaiset, talon maustevoi
• Härän ulkofileepihvillä 17,90
• Porsaan ulkofilepihvillä 15,90

Pippuripihvi L * 19,90
Härän ulkofileepihvi, kasvislisäke, talon 
pippurikermakastike ja lohkoperunat

“Luciferin” häränpihvi * 19,90
Härän ulkofileepihvi, pehmeä paholaisen-
kastike, kasvislisäke ja lohkoperunat

Pekoni-sipulipihvi M * 19,90
Härän ulkofileepihvi, paistettua pekonia ja sipulia, 
kasvislisäke, punaviinikastike ja lohkoperunat

Kukkosen hampurilaisateria 14,80
Talon sämpylä, 2 x 75 g naudanlihapihvit, cheddar-
juusto, paistettu kananmuna, salaatti, suolakurkku, 
marinoitu punasipuli ja tomaatti. Ranskalaiset & 
remoulade dippi, 0,4 l hanajuoma sis. hintaan.

* = Voidaan valmistaa gluteenittomana
VE = vegaaninen
L = Laktoositon
M= Maidoton

Kukko´s fried chicken M * 11,90
Kanafileitä, ranskalaisia, sweet chilidippi

Kanakori M * 11,90
Kananuggetteja, kanafileitä,
remouladedippi ja ranskalaisia

Fish & chips M * 12,90
Friteerattua kalaa, ranskalaisia ja remoulade 
dippi

Makkaraperunat M * 10,90
Makkaranpaloja, ranskalaisia ja 
hampurilaisdippi, sipulia ja kurkkusalaattia

Nacho platter 13,50
Beef´n´roast jauheliha-taikanakebab,
nachoja, jalapenoja, avokadoa, 
salsa, cheddarjuustokastike, sour cream

Juustokori 12,90
Mozzarellatankoja, aurajuustonugetit, 
jalapeno- ja cheddar-poppersit, 
paholaisenhillo ja remouladedippi

Herkkukori M 12,90
Lihapullia, makkaranpaloja, sipulirenkaita, 
kanafileitä ja hampurilaisdippi

Ranskalaiset & hampurilaisdippi M * 6,90
Bataattiranskalaiset /
ristikkoperunat +. 

Topped fries 6,90
Rapeilla pekonimuruilla cheddarjuusto-
kastikkeella ja sour creamilla rikastettuja
ranskalaisia

Kebab ranskalaisilla* 11,90
Sis. 0,4 l hanajuoma
Kebab pitalla 11,90
Sis. 0,4 l hanajuoma
Kebab lohkoilla* 11,90
Sis. 0,4 l hanajuoma
Kebab salaatilla * 11,90
Sis. 0,4 l hanajuoma
Tuplaliha+4€

10 kpl 10,90
16 kpl 13,80
20 kpl 16,90
25 kpl 19,90
30 kpl 24,80

35 kpl 27,60
40 kpl 32,90
50 kpl 39,60
60 kpl 46,40

Dipit: aura/ valkosipuli / sweet chili /remoulade/ 
chipotle / barbeque
Kastikkeet: mild/ medium / hot / xhot. Kaikkiin
siipiannoksiin sisältyy valitsemasi dippi ja kastike
Lisädipit: pieni. 2,30 , iso 2,80
Tuplarehut / tuplakastike siipiin 2,30



Punajuuripihvi vuohenjuustolla 15,90
Parilalla paistettua vuohenjuustoa, 
paholaisenhilloa ja kasvilisäke

Kasvispihvi VE * 14,80
Lohkoperunat, kasvislisäke
ja paholaisenhilloa

Vebab-kasviskebab (seitan) 12,10
Salaatilla VE *
Lohkoperunoilla VE *
Pitaleivällä VE

Kasvishampurilaisateria VE * 14,80
Talon sämpylä, kasvispihvi, tomaatti, 
salaatti, majoneesi, ranskalaiset & Long 
Island -majoneesi, 0,4 l hanajuoma sis. 
Hintaan

VE = vegaaninen
L = Laktoositon
M= Maidoton
* = Voidaan valmistaa gluteenittomana

Mozzarellatikut 4 kpl + dippi 6,50

Mozzarellatikku 1 kpl 2,20

Sipulirenkaat 5 kpl + dippi 6,50

Sipulirengas 1 kpl 1,80

Kebabliha-annos +4

Pekoni + 3

Paistettu kananmuna + 2,50

Kanafileet 2 kpl + dippi 5,90

Dipit pieni 2,30 iso 2,80

Chili, chipotle, cheddar, barbeque,
sweet chili, valkosipuli, Long Island,
paprika, remoulade, aurajuusto,
sour cream

Tuunaa annoksesi; Topped fries 
lisämakuna + 2,50€

Kukon salaatti
kahdella täytteellä alk. 12,80

Valitse 2 täytettä ja kastike
• Katkarapu
• Tonnikala
• Kinkku
• Kana
• Pariloitu vuohenjuusto +2,80
• Kebab / vebab-kasviskebab
• Avocado
• Halloumi
• Kanakebab

• Lämmin savulohi +2,80
• Fetajuusto
• Aurajuusto
• Mozzarella
• Parmesan-lastut
• Oliivi
• Punasipuli

Lisätäytteet +2,80

Kastikkeet:
Talonkastike, remoulademajoneesi, valkosipulikastike, aurajuustokastike, caesarkastike.
Lisäkastike +2 Lisää annokseesi vapaasti: paahdettua sipulia, leipäkrutonkeja,
siemensekoitusta, pähkinöitä, oliiviöljyä, balsamicoa ja chiliä.

Lehtipihvi VL * 8,50
Härän ulkofileepihvi, kukon maustevoi ja ranskalaiset

Kanakori M 6,90
Kananugetteja ja ranskalaisia, remouladedippi

Tipusen hampurilaisateria 7,50
Talon sämpylä, 100% 75g naudanlihapihvi, 
cheddarjuusto, ketsuppi, ranskalaiset &
remoulade dippi, 0,25 l hanajuoma
sis.hintaan

Lihapulla-makkaravarras L * 6,50
Lihapullia ja makkaranpalasiavartaassa, 
ranskalaiset tai perunamuusi

Lihapyörykät L * 6,50
Lihapullat ja ranskalaiset tai perunamuusi

Kalapuikot M 6,50
Perinteiset kalapuikot, remouladedippi ja ranskalaiset
tai perunamuusi

Kasvisruokaa lapsille aikuisten listalta, puolikas annos puoleen hintaan.


