
BAARI & RAVINTOLA

TAKE AWAY MENU



ZAPAKSET
Zapakset ovat pieniä annoksia, jotka sopivat hyvin, naposteluun tai alkupaloiksi.

 
OLIIVIT G, Veg .............................................................................................................................................................................4 €
Yrteillä ja valkosipulilla marinoituja vihreitä oliiveja.

HERKKUSIENET G, Veg .......................................................................................................................................................4 €
Yrteillä ja sitruunalla marinoituja, paahdettuja herkkusieniä.

PAAHDETUT VALKOSIPULITOMAATIT  G, Veg ...............................................................................................4 €

KUKKAKAALISIIVET G, Veg .........................................................................................................................................10 €
Rapeaksi friteerattua kukkakaalia, Zivagon siipikastiketta, selleriä ja porkkanaa valitsemasi dipin kera.

KANANSIIVET G, M .............................................................................................................................................................10 €
Nachoilla leivitettyjä tuoreita kanansiipiä maustettuna inkiväärillä ja kookoksella, Zivagon 
siipikastiketta, selleriä ja porkkanaa valitsemasi dipin kera.

DIPIT:  Limeaioli G, Veg / Sriracha G, Veg / Peltolan Blue L, G

BAARI & RAVINTOLA

Veg = vegaaninen (ei sisällä maitotuotteita, lihaa tai muita eläinperäisiä raaka-aineita)
L = laktoositon / M = maidoton / G = gluteeniton. Lisätietoja elintarvikkeista ja niiden sisältämistä 

allergeeneista saat henkilökunnalta. Käytämme ainoastaan kotimaista lihaa.

ZIVAGON KLASSIKOT
Todellista lohturuokaa. Tosi nälkäisille suosittelemme täydentämään annosta lisukkeella!

PEPPERJACK-LEIPÄ L (tilauksesta G) ...................................................................................................................15 €
Talon  focacciaa, Viskaalin  nyhtönautaa ja Pepperjack-juustokastiketta, salaattia ja vadelmavinaigrettea.

SIENI-TOMAATTILEIPÄ L (tilauksesta G / Veg) ...............................................................................................15 €
Talon focacciaa, yrtti- ja sitrusmarinoituja herkkusieniä, aurinkokuivattua tomaattia, kuusamolaista 
Emmental-juustoa, salaattia ja vadelmavinaigrettea.

ZIVAGON BURGERI L (tilauksesta G) ........................................................................................................................13 €
Briossisämpylä, 150g Viskaalin naudanjauhelihapihvi, tuorekurkku-hedelmäsalsaa, pinaattia, 
soijamajoneesia, Monterey Jack -juustoa ja nachomurua.

Gluteeniton leipä / sämpylä + 2 €



PÄÄRUOAT
Pääruokamme valmistetaan kauden parhaista raaka-aineista.

Suosimme lähiruokaa aina kun se on mahdollista ja pyrimme minimoimaan ruokahävikkiä!

TOFUA JA MUSTAHERUKKAA G, Veg ...................................................................................................................16 €
Mustaherukkamarinoitua tofua, karpalo-BBQ-kastiketta, valkosipulitomaatteja. puolukkamajoneesia 
sekä paahdettua ja pikkelöityä porkkanaa.

MUNAKOISOA JA HÄRKÄPAPUA G, Veg ............................................................................................................16 €
Härkäpapu-pinaattikastiketta, grillattua munakoisoa, vegaanista juustoa, paahdettua ja pikkelöityä 
porkkanaa sekä tomaattidippi.

KANAA JA OMENAA L, G ..............................................................................................................................................18 € 
Peltolan Blue -juustolla gratinoitua, yrteillä ja valkosipulilla maustettua kanaa, omenaa ja ratatouillea 
Zivagon tapaan.

ZIVAGON KARAMELLIPOSSUA M, G .....................................................................................................................18 €
Pitkään haudutettua possunniskaa, karamellikastiketta, chiliä, korianteria, valkosipulia ja pikkelöityä 
porkkanaa.

HÄRÄNSELYS PUNAVIINIVOILLA L, G ............................................................................................................. 22 €
Grillattua Viskaalin naudan ulkofilettä, punaviinivoita sekä ratatouillea Zivagon tapaan.

LISUKKEET
Suosittelemme täydentämään annostasi ainakin yhdellä lisukkeella!

Zivagon salaatti G, Veg ..........................................................................................................................................................6 €

Tyrnävän lohkoperunat valitsemallasi dipillä G, Veg ........................................................................................6 €

Punajuuririsottoa ja Peltolan Blue -juustoa G, L ..................................................................................................8 €

DIPIT:  Limeaioli G, Veg / Sriracha G, Veg / Peltolan Blue L, G

Veg = vegaaninen (ei sisällä maitotuotteita, lihaa tai muita eläinperäisiä raaka-aineita)
L = laktoositon / M = maidoton / G = gluteeniton. Lisätietoja elintarvikkeista ja niiden sisältämistä 

allergeeneista saat henkilökunnalta. Käytämme ainoastaan kotimaista lihaa.
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