LOS POLLOS

Laadukasta
avotulella valmistettua
maalaiskananpoikaa

Grillikanaonnela Koskikeskuksessa
ALKURUOKIA

PÄÄRUOKIA

PÄÄRUOKIA

PÄÄRUOKIA

TAPAS TYYLIIN JAETTAVAKSI TAI
SELLAISENAAN LISUKKEEKSI JA
ALKURUOAKSI.

LEGENDAARISET KANATASKUT LÄHIRUOKAA PENTTILÄN TILALTA

• MUCHOS NACHOS & PICO DE GALLO
17,00€
Runsas annos maissinachoja, Pico de Gallotomaattisalsaa, pintopapuja, punasipulia
ja ylikypsää revittyä kananrintaa gratinoituna
mozzarellajuustolla & cheddarkastikkeella.
Tarjotaan guacamolen ja vuolukerman kera.

KOKONAISENA GRILLATUT
KANANPOJAT

• KANA-DÖNER
17,00€
Maukasta kana-döneriä runsaan
vihersalaattimixin, paahdettujen
pitaleivänpalojen, marinoidun punasipulin
ja chili-tomaattikastikkeen &
minttu-jogurttikastikkeen kera.

• PUOLIKAS KANANPOIKA
• NELJÄNNES KANANPOIKA

• MARINOIDUT OLIIVIT

3,00€

• VALKOSIPULILEIPÄÄ
Kokonainen Bocadillo gratinoituna
yrtti-valkosipulivoilla.

4,00€

• RANSKANPERUNAT
4,50€
Tuoreista perunoista ravintolassa valmistetut
ranskalaiset maustettuna merisuolalla ja
persiljalla.
• PATATAS BRAVAS PERUNAT
5,00€
Salsa Brava- kastikkeella & aliolilla maustetut
ranskalaiset.
• YRTTI-VALKOSIPULI LOHKOPERUNAT
Alioli & ranskankermadippi.

5,00€

• LOS POLLOS KANAMAKKARAA
6,50€
Maalaiskananpojan reisilihasta (94%)
valmistettu, tuoreella chilillä & korianterilla
maustettu kanamakkara pariloituna.
Tarjotaan Harissa-kastikkeen kera.
• PEKONI-QUESADILLA
6,50€
Nopeasti voissa pariloitu ohutrieska täytettynä
mozzarellajuustolla & pekonilla quesadillaksi.
• LUUMUTOMAATTIKEITTO
Maukas tuoretomaattikeitto ja
valkosipulileipää.

8,00€ / 12,00€

• PEQUEÑOS NACHOS
Pico de Gallo-salsaa, guacamolea ja
vuolukermaa maissinachojen kera.

8,00€

• LOS POLLOS KANATASKU
17,00
Pariloitu potturieska täytettynä grillatulla
kananpojalla, paprika-sipulipaistoksella ja
raikkaalla salaatilla. Lisäksi Salsa Bravakastiketta & aliolia.
• MANSE BURRITO
Runsas Burrito täytetään grillatulla
kananpojalla ja chili-tomaattisalsalla
sekä gratinoidaan mozzarellajuuston &
jättiravunpyrstöjen kera. Kylkeen
vihersalaattimix.

21,90

• AURAJUUSTOINEN MAALAISKANATASKU 17,00
Pariloidun rieskan välissä runsaasti
vihersalaattia ja ylikypsää pulled-kananpoikaa
sekä aurajuustokastiketta ja makeaa
tomaattia.

• LOS POLLOS TANDOORI-KANAA
18,50€
Tandoorimarinoitua mureaa
Maalaiskananpojan rintafileetä salaatin,
jogurttikastikkeen, pikkelöidyn tuorekurkun ja
sipuli-perunasoseen kera.

MUITA PÄÄRUOKIA

• PIPPURIKANAA
22,90€
Puolikas kananpoika tarjotaan brandylla
maustetun pippuri-kermakastikkeen ja
valkosipuli-lohkoperunoiden sekä tuoreiden
kasvisten kera.

• GRILLIJUUSTO-KANASALAATTI
16,00€
Runsas salaattimix & karhunvatukkahyytelöä,
kokonaisena grillattua Maalaiskananpoikaa ja
lämmintä Heikkilän Tilan grillijuustoa.
Lähiruokaa parhaimmillaan.
• HOVIMESTARIN SALAATTI
18,00€
Salaatti valmistetaan ruskistetussa voissa
paistetulle potturieskalle, grillatun kananpojan,
chilimarinoitujen jättiravunpyrstöjen, paistetun
kanapekonin, pähkinöiden sekä
Pico de Gallo-salsan & Guacamolen kera.

• PIL-PIL CHILI-RAVUT &
12,00€
PARILOITUA BOCADILLOA
Chili-oliiviöljyssä valkosipulin kera tiristettyjä
jättiravunpyrstöjä kukkasuolan, persiljan ja
kevätsipulin kera sekä talon leipää.

• KANAPEKONI BURGER
18,50€
Kaksi Maalaiskananpojan täyslihapihviä,
salaattia, harissamajoneesia, kanapekonia,
salsaa & aliolia. Tarjotaan Patatas Bravas
perunoiden kera.

TASOKAS CATERING-PALVELU
www.lospollos.fi
Arkeen, juhlaan & työpaikalle.

Maalaiskananpojan lisäksi
lähiruokaa on mm. Heikkilän Tilan
juustot & jogurtit ja Penttilän
Tilan potturieskat.

• CHILI-KORIANTERI KANAMAKKARAA
2 x 100g Los Pollos kanamakkaraa
perunasoseen, kermassa haudutetun
pekoni-hapankaalin ja paahdetun
lintuliemen kera.

17,00€

Valitse puolikas tai neljännes
kananpoika sekä kaksi lisuketta
lisukevaihtoehdoista.
19,50€
15,00€

LISUKKEET GRILLATUILLE KANANPOJILLE
Annokseen sisältyy keittiömme paahdettu
lintuliemi, sekä kaksi alla olevista lisukkeista:
• Patatas Bravas
Salsa Brava- kastikkeella & aliolilla
maustetut ranskalaiset
• Käsin leikatut ranskalaiset
• Sipuli-perunasose
• Muhennettua pekonia & hapankaalia
• Uunijuurekset
• Vihersalaatti & dressing
• Valkosipulileipää

• LOS POLLOS MAISTELULAUTANEN
22,90 / hlö
Valmistetaan vähintään kahdelle.
Avotulella grillattua Maalaiskananpoikaa &
pippuri-kermakastiketta, chili-korianteri
kanamakkaraa, pekoni-quesadillaa,
marinoituja jättiravunpyrstöjä, Patatas Bravas
perunat, oliiveja & vihersalaattimix.

• KANA-PEKONI BOCADILLO
15,00€
Grillattua kananpoikaa, paistettua pekonia,
rapeaa salaattia, jogurttikastiketta ja tuoretta
korianteria pariloidun tuoreen leivän välissä.
Tarjotaan Patatas Bravas perunoiden kera.

Los Pollos Chili-korianteri
kanamakkaran lihapitoisuus 93% ja
rasvaa vain 2% (oliiviöljy). Myydään
myös mukaan 300g paketeissa.

Lisätietoja elintarvikkeista ja
niiden mahdollisista allergeeneista
saatte ravintolan henkilökunnalta.

