
ALKUUN
 

BURGERIT

Pippuripihvi (L,G) 
21,70€
Naudan ulkofileepihvi, pippurikastike,
glaseeratut juurekset sekä perunat valintanne
mukaan.

Grillipihvi (L,G) 
21,70€
Naudan ulkofileepihvi, maustevoi, glaseeratut
juurekset sekä perunat valintanne mukaan.

Lehtipihvi (L,G) 
19,90€
Naudan ulkofileepihvi, maustevoi, glaseeratut
juurekset sekä perunat valintanne mukaan.

Bbq-ribsit (L) 
24,90€
Porsaan kylkiluurivi, Bbq-kastiketta,
Majoneesiton coleslaw salaatti sekä perunat
valintanne mukaan.

Dillon rapeaa kananrintaa (L,G) 
18,40€
Lisänä avocadokreemi ,talon juurekset sekä
perunat valintanne mukaan.

Kananrintaa kolmen pippurin kastikkeella (L,G) 
18,40€
Lisänä aurajuustoa, talon juurekset sekä
perunat valintanne mukaan.

Pariloitu lohimedaljonki (L,G) 
19,20€
Lisänä avocadokreemi ja perunat valintanne
mukaan.

Juures ratatouille (L,G) 
13,20€
Lisänä perunat valintanne mukaan tai riisi.

LAPSILLE

7.20€
Aioli tai talon dippi

8,80€
Aioli tai talon dippi

8,40€

Friteeratut mozzarellatikut & dippi 

Friteeratut crisby- kanat & dippi (L) 

Kasviksilla täytetty paprikagratiini (L,G) 

Juustoburger (L)* 
16,80€
Naudanlihapihvi, cheddarjuusto, marinoitu
punasipuli,jääsalaatti, maustekurkku, tomaatti,
talonkastike, ranskalaiset.

Tuplajuustoburger (L)* 
18,80€
2x naudanlihapihvi, tupla pekoni, cheddarjuusto,
tomaatti,marinoitu punasipuli, jääsalaatti,
maustekurkku, talon kastike, ranskalaiset.

Chiliburger (L)* 
16,80€
Naudanlihapihvi, cheddarjuusto, tomaatti,
marinoitu punasipuli, chili, jalopeno, mauste-
kurkku,jääsalaatti, chilimajoneesi,ranskalaiset.

Darraburger (L)* 
17.90€
Naudanlihapihvi, pekoni,cheddarjuusto, tomaatti,
marinoitu punasipuli,
maustekurkku,jääsalaatti,
paistettu kananmuna, talon kastike, ranskalaiset.

Kanaburger (L)* 
17,50€
Friteerattu crisby-kana, cheddarjuusto,tomaatti,
jääsalaatti, marinoitu punasipuli,maustekurkku,
chilimajoneesi, ranskalaiset.

Juusto junior (L)* 
7,10€
Naudanlihapihvi,cheddarjuusto,tomaatti,
maustekurkku,jääsalaatti, ketsuppi, ranskalaiset.

Kanakori (L) 
7,10€
Kananugetit ja ranskalaiset

Nauravat nakit ja ranskalaiset (L,G) 
6,90€

Lehtipihvi (L,G) 
10,20€
Naudan ulkofileepihvi, maustevoi, glaseeratut
juurekset,ranskalaiset.

Lisuke vaihtoehdot
Ranskalaiset, bataattiranskalaiset, paistetut
perunat,glaseeratut juurekset.

GRILLISTÄ



Kahdella täytteellä 8.90€
Kolmella täytteellä 9.90€ 
Neljällä täytteellä 10.90€
 

Täytteet: Kinkku, pepperoni, salami, pekoni,
jauheliha, kebab, tonnikala, kana, katkarapu,
simpukka, ananas, herkkusieni, oliivi, paprika,
tomaatti, jalapeno, aurajuusto, feta, cheddar,
tuplajuusto, kananmuna, punasipuli

Jäätelöannos (L,G) 
5,50€
Vaniljajäätelöä ja kastike valintanne mukaan.
Kastike vaihtoehdot: mansikkahillo, kinuskikastike,
suklaakastike.

Omenaviettelys (L) 
6,20€

Limu 0,5 L 3,50€
Cola ja Jaffa
Trip mehu 2 DL 1,00€

JÄLKIRUOATPIZZAT

JUOMAT

VIINITHANASTA

ALKOHOLITTOMATPULLOSTA

Aura III                                                        5,50€
Heineken IV                                               6,50€
Lonkero                                                      7,00€
Happy Joe dry apple                                6,50€

 III Olut                                                          5,20€
 IV Olut                                                          6,10€

Limonadi                                        2,90€/3,50€
Pepsi, Pepsi max, Jaffa, 7up                                                pieni / iso

Maito                                               2€
Vichy                                                2,90€

Talon punaviini                               5,10€/12cl
Talon valkoviini                              5,10€/12cl
Piccolo kuohuviini                         8,50€/plo

Dillo, Vieraskuja 4, 02770
Espoo

(Kirkkojärven liiketalo)
Puh. 09-455 3073

 info.dillo20@gmail.com
 


