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VAlitse lihat

PERUSANNOS pohjalle

VAlitse lisukkeet

2

3 POTATO SALAD
Aito amerikkalainen perunasalaatti.

COLESLAW
Etelä Carolinalaisittain tehty kaalisalaatti.

BARBEQUE BEANS
Amerikkalainen klassikko, savupavut 
Pit Stopin omassa kastikkeessa.

TEXAS POTATOES
Paistetut perunat Texasilaisittain.

Mac & Cheese
Kermainen, savustettu makaroniannos kolmen 
juuston kastikkeella sekä krutonkeja.

PERUSANNOS ....................................................................................... 6,5 €
American barbeque-perusannos sisältää maissileivän, marinoitua
punasipulia, maustekurkkua ja kaksi valitsemaasi lisuketta (kohta 3).

PULLED PORK ............................................................... +6 €           
Miedosti 15 tuntia savustettua, barbeque-maustettua nyhtöpossua.

PORK RIBS ............................................. +8 €/ +15,5 €
Aidot barbeque-maustetut possun baby back ribsit. 
Valitse kastike: Classic American tai Spicy Apple.

SAUSAGE .................................................................... +4 €
Kokonaan possunlihasta tehty mausteinen savumakkara.

CHICKEN LOLLIPOPS ............................................. +6,75 €
Kolme barbeque-maustettua, miedosti savustettua kanan koipinuijaa 
tikkukaramelliksi muotoiltuna.

BRISKET ................................................................................................ +12,5 €
Aidon barbeque-ruoan aatelia! 18 tuntia miedossa savussa kypsytettyä 
Black Agnus -härän rintaa.

-10%alennusta
Va

li
tse KAIKKI LIH

ATJASAAT•

EX
TR

A LIsukkeet + 2,5 €
 • EX

TRA
LIsukkeet + 2,5

€
 •

KAKSI
VALINNAISTA

LIsuketta
sisältyy

perusannok-

seen

SUOSITTELEMME VALITSEMAAN AINA MINIMISSÄ KAKSI LIHAA, NÄLKÄISELLE 3-4.



PULLED PORK ................................................................................................. 16,5 €
Sämpylän välissä nyhdettyä, 15 tuntia savussa  kypsytettyä possua,
BBQ kastiketta ja coleslawsalaattia.

Beef Brisket ............................................................................................... 18,95 €
Sämpylän välissä 18 tuntia miedossa savussa kypsytettyä Black Agnus 
-härän rintaa, BBQ kastiketta ja coleslawsalaattia.

Beef Pastrami ............................................................................................. 19,5 €
New York suosikki! Sämpylän välissä kaksi viikkoa suolamaustekylvyssä
levännyt, miedossa savussa kypsytettyä Black Agnus -härän rintaa
Amerikkalaisella keltaisella sinapilla.

Reuben Pastrami ..................................................................................... 19,5 €
Paahdetun leivän välissä herkullista pastramia,  hapankaalia, 
emmentaljuustoa, sekä Amerikkalaista keltaista sinappia.

Smoked Bacon ......................................................................................... 14,5 €
Sämpylän välissä Pit Stopin suosittua, 18 tuntia miedossa savussa 
kypsytettyä savupekonia,  paistettu muna, tomaattia,
cheddarjuustoa sekä majoneesia.

JÄTTISÄMPYLÄT

sisältävät marinoitua punasipulia, maustekurkkua
ja kaksi valitsemaasi lisuketta.



BBQ CHICKEN WINGS ............................................................................. 12,95 €
10 kpl grillattuja kanasiipiä, porkkana- ja selleritikkuja 
sekä sinihomejuustodippi. 

Texas Chili & Toast ................................................................ 7,95 €/ 9,5 €
Valintasi mukainen Pit Stopin autenttinen chili KAsviksilla tai 
naudanlihalla tarjoiltuna paahtoleipäkolmioilla.

Nachos ........................................................................................................... 10,95 €
Tomaattia, paprikaa, jalapeñoa, cheddarjuustoa.
Lisäksi kermaviiliä sekä Pit Stopin omaa guacamolea ja salsaa. 

Pulled Pork Nachos ........................................................................ 13.95 €
Nyhtöpossua, tomaattia, paprikaa, jalapeñoa, cheddarjuustoa.
Lisäksi kermaviiliä sekä Pit Stopin omaa guacamolea ja salsaa. 

Brisket Nachos ...................................................................................... 16.50 €
Härän rintaa, tomaattia, paprikaa, jalapeñoa, cheddarjuustoa.
Lisäksi kermaviiliä sekä Pit Stopin omaa guacamolea ja salsaa. 

All Day American Breakfast ...................................................... 10.95 €
Kaksi paistettua munaa, savussa kypsytettyä pekonia, savupapuja, 
paistetut perunat Texasilaisittain ja paahtoleipäkolmioita. 

Grilled Halloumi cheese .............................................................. 12.95 €
Grillattu halloumijuusto grillatuilla paprikasiivuilla. Sisältää myös
maissileivän, marinoitua punasipulia, maustekurkkua ja
kaksi valitsemaasi lisuketta.

Potato Skins  ............................................................................................... 5.95 € 
Paistettuja rosamundaperunoita kuorineen viipaloituna, kuorrutettuna
cheddarjuustolla, kermaviilillä sekä ruohosipulilla. 
lisää pekonikuutioita 0.50 €

Chili Supreme .............................................................................................. 6.95 €
Paistettuja rosamundaperunoita kuorineen viipaloituna, paahdetaan 
valintasi mukaan liha- tai vegetaarichilillä, kuorrutettuna
cheddarjuustolla, kermaviilillä sekä ruohosipulilla.

Pastrami ........................................................................................................... 8.95 €
Paistettuja rosamundaperunoita kuorineen viipaloituna, paahdetaan 
Pit Stopin herkullisen pastramin kera, kuorrutettuna emmentaljuustolla,
hapankaalilla  ja amerikkalaisella keltaisella sinapilla.

MUUT annokset



Kids’ BBQ Combo ..................................................................................... 6,95 €                                                                   
Kanan koipinuija tikkukaramelliksi muotoiltuna, ¼ possun baby back
ribsiä ja täyslihasavunakki. Lisäksi paistetut perunat sekä kaalisalaatti. 

Kids’ BBQ Hot Dog ................................................................................. 4.50 €
Hodari valitsemillasi lisukkeilla: ketsuppi, majoneesi, sinappi,
maustekurkku, sipuli. Lisäksi paistetut perunat sekä kaalisalaatti.

Kids Pyttipannu ............................................................................................ 3 €
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