
Lisätietoja tarjoiltavista annoksista sekä niiden sisältämistä allergioita ja intoleransseja aiheuttavista 
aineista ja tuotteista saa pyydettäessä henkilökunnalta. (Elintarviketietoasetus EU N:o 1169/2011)



HILLSIDE MARTINI 
3 cl Mustikkaviina, 

1 cl Extra Dry Martini, jäisiä mustikoita  

KIERO 
2 cl Absolut Kurant, 2 cl Lapponia Polar 

Karpalo, Red Soda, limelohko 7,60 €

7,00 €

FOCACCIA L
Hillsiden keittiössä leivottu yrtti-tomaatti  

focaccia ja balsamico-oliiviöljyä

SALAATTI L/G
Salaattia ja tuoreita yrttejä, vadelmavinaigrettea, 

marinoitua punasipulia, paahdettua punajuurta ja 
myskikurpitsaa sekä rapeita juureslastuja

JÄTTIKATKARAPUJA JA AIOLIA L/G
Pariloituja jättikatkarapuja 6 kpl, yrttisalaattia, 

rapeita juureslastuja ja aiolia

KURPITSA-AURAJUUSTOKEITTO L
Lempeän tulinen kurpitsakeitto aurajuustolla 

höystettynä, yrtti-tomaatti focaccia ja 
paahdettuja kurpitsansiemeniä

RILLETTEÄ & TARTARIA L
Porsaankylkirilletteä ja kylmäsavulohitartaria voissa 
paistettujen rieskojen päällä, timjamilla marinoitua 

omenaa ja punasipulihilloketta

9,50 €

8,90 €

9,50 €

6,90 €

5,90 €

16,90 €

17,50 €

19,50 €

17,90 €

TASTY BURGER L
Liepuskan briossisämpylä, Hillsiden keittiön 

200g härän burgerpihvi, pekonia, cheddarjuustoa, 
jääsalaattia, marinoitua punasipulia, tomaattia, 

aiolia ja talon savutomaattikastiketta. 
Lisäksi ranskalaiset perunat ja paprikamajoneesidippi

BIG BIG BURGER L
Liepuskan briossisämpylä, 200g burgerpihvi, revittyä 

porsaanlihaa, cheddarjuustokastiketta,
jääsalaattia, suolakurkkua, marinoitua 

punasipulia, tomaattia, paprikamajoneesia ja 
savutomaattikastiketta. 

Lisäksi ranskalaiset perunat ja aiolidippi

CHICKEN BURGER L
Liepuskan briossisämpylä, broilerin fileetä,  

pekonia, cheddarjuustoa, jääsalaattia, 
marinoitua punasipulia, tomaattia, aiolia

 ja talon savutomaattikastiketta. 
Lisäksi ranskalaiset perunat ja paprikamajoneesidippi

FALAFEL & VUOHENJUUSTO BURGER VL
Liepuskan briossisämpylä, kasvis-falafelpihvi, 

vuohenjuustoa, jääsalaattia, marinoitua punasipulia, 
tomaattia, aiolia ja paprikahilloketta. 

Lisäksi ranskalaiset perunat ja paprikamajoneesidippi

HILLSIDE#HYVVEE
JAHILIPEETÄ

Tee salaatistasi runsaampi á 3,00 €. Vaihtoehtoina broileri, kylmäsavulohi tai vuohenjuusto



FISH’N CHIPS L/G 
Pellavan- ja pinjansiemenrouheella paneroitua 

kuhaa, ranskalaisia perunoita, 
Hillsiden remouladea ja hernepyreetä

KYLMÄSAVULOHILEIPÄ VL
Pariloitua kylmäsavulohta ja vuohenjuustoa, 

paahdettua rieskaa, yrttisalaattia, 
suolakurkkua, smetanaa, paahdettua 

punajuurta ja punasipulihilloketta

19,90 €

19,90 €

19,50 €/20 KPL

9,90 €/9 KPL

18,90 €

15,90 €

HOT WINGS L/G
Kanansiipiä valintasi mukaan 9 tai 20 kpl. 
Lisäksi paksoita, porkkanaa, wings dippiä 

ja aurajuusto -crème fraîchea

BRIE BROILERIA VL/G
Pellavan- ja pinjansiemenrouheella kuorrutettua 

broilerinfileetä, paistettua briejuustoa, 
punasipulihilloketta, lämmintä kasvissalaattia ja 

vadelma-punaviinikastiketta

GRILLATTUA TOFUA L/G 
Lämmintä kasvis-linssipaistosta, grillattua soijalla ja 

chilillä marinoitua kylmäsavutofua, pariloitua 
kesäkurpitsaa ja raikasta yrtti-jogurttikastiketta 33,00 €

25,90 €

19,90 €

19,50 €

GLASEERATTUA PORSAANKYLKEÄ L/G 
200g omena-chili glaseerattua ylikypsää  

rypsiporsaankylkeä, lämmintä kasvissalaattia,  
vadelma-punaviinikastiketta ja aiolia

TÄYTETTY LEHTIPIHVI VL/G 
150g lehtipihvi täytettynä savujuustolla ja  

sipuli-sienipaistoksella, ranskalaisia perunoita,  
raikasta yrttisalaattia ja timjamivoikastiketta

HILLSIDEN HÄRKÄÄ L/G
200g häränulkofileepihvi, parmesaani- 

ranskalaisia, lämmintä kasvissalaattia ja 
savuista chorizo-bearnaisekastiketta

HÄRÄN SISÄFILEETÄ VL/G 
160g härän sisäfileepihvi, perunagratiinia,  

lämmintä kasvissalaattia, vadelma- 
punaviinikastiketta ja timjamivoikastiketta

HILLSIDE#HYVVEE
JAHILIPEETÄ



7,90 €

9,90 €

9,50 €

6,90 €

APPELSIINI CRÈME BRÛLÉE L/G 
Appelsiinilla maustettu täyteläinen paahtovanukas

SUKLAAFONDANT VL
Lämmin suklaafondant,  

vadelmasorbettia ja kermavaahtoa

MUSTIKKAPARFAIT  G 
Mustikkaparfait, sitruuna- 

mascarponea ja mustikkamelbaa

HILLSIDEN JÄÄTELÖHERKKU L/G 
Vanilja- ja suklaajäätelöä,  

vadelma-sorbettia, kermavaahtoa ja suklaasikari

7,90 €

7,90 €

8,90 €

NAKKIKORI L/G
Nakkeja, ranskalaisia perunoita, porkkanaa ja kurkkua 

PASTA BOLOGNESE L
Hillsiden kermaista bolognesekastiketta, tuore fettucine-

pastaa, porkkanaa ja kurkkua

JUNIOR BURGER L
Hampurilaissämpylän välissä Hillsiden 

keittiön 100g härän burgerpihvi, cheddarjuustoa, 
jääsalaattia, tomaattia, maustekurkkua, 

ketsuppia ja paprikamajoneesia. 
Lisäksi ranskalaiset perunat  

BROILERIA VL/G
150g broilerinfileetä, perunagratiinia, lämmintä 

kasvissalaattia ja timjamivoikastiketta

LEHTIPIHVI L/G 
75g tai 150g naudan lehtipihvi, ranskalaisia perunoita, 

paprikamaustevoi, porkkanaa ja kurkkua14,50 €/ISO

8,90 €/PIENI

HILLSIDE#HYVVEE
JAHILIPEETÄ

SWEET COFFEE
2 cl Amaretto, 2 cl kaakaolikööri, kahvi, kerma

BREAK SHOT
2 cl Xantea, kaakao, kerma, suklaa

8,90 €

5,80 €

10,50 €


