
GRadiant -157gr Paars 85% rood 43% groen 0% 

Menu

Isokatu 61
90100 Oulu
www.lekker61oulu.com

Puh: 044 777 4641
info@lekker61oulu.com
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Tiesitkö! 
Voit tilata ruoan myös kotipakettiin ja 
pöydän varaus onnistuu isollekin porukalle. 
Kysy lisää catering palvelustamme.

Tee valintasi jatilaa tiskilta.Kiitos!



Hollantilaiset pannukakut 

Me Lekker 61:ssä teemme pannukakut hollantilaiseen tapaan. Jokainen pannukakku tehdään juuri sinua 
varten erityisellä hollantilaisella pannukakkuliedellä. Taikinaan käytetään neljää eri tyyppistä jauhoa: 
vehnäjauhoa, täysjyvä tattaria, täysjyväruista- ja täysjyväspelttijauhoja. Lisäksi laktoositonta maitoa ja 
voita, munia, hiivaa ja suolaa. Valmistamme hollantilaiset pannukakkumme sukumme reseptin mukaan 
lähes kokonaan suomalaisista raaka-aineista (yli 80%).

Pannukakkupohjan täytämme haluamillasi täytteillä. Tässä menussa annamme teille ehdotuksia, 
niin perinteisiä kuin uusia makuyhdistelmiä sekä omia suosikkejamme. Henkilökunnaltamme voit 
kysyä muista vaihtoehdoista, ja yhdistellä ainesosalistasta sinun suosikkitäytteesi pannukakkuun. 
Osa täytteistä leivotaan pannukakun sisään paistovaiheessa, ja osa laitetaan valmiin pannukakun 
päälle. 

Normaali pannukakkumme on 30 cm Ø ja se on todella täyttävä.

Lapsille ja pienempään nälkään suosittelemme pienempää 24 cm Ø pannukakkuamme.

Erityisruokavaliot ja -toiveet
Kaikki naturel-pannukakkumme ovat aina laktoosittomia. Täytteitä valittaessa kannattaa 
huomioida, etteivät kaikki täytteemme ole laktoosittomia.

Voimme tehdä myös monia erityisruokavalioihin sopivia pannukakkuja, ja erityisruokavaliopan-
nukakuissamme käytämme myös monia eri jauhoja antaaksemme pannukakulle hyvän maun ja 
parhaan mahdollisen koostumuksen. Erityisruokavaliopannukakkumme ovat euron kalliimpia 
kuin tavalliset pannukakut.



Suolaiset suosikit

Makeat Suosikit

Spesiaalit

Kasaa oma pannukakku
Katso vaihtoehdot toiselta puolelta.

30 cm Ø

30 cm Ø 

30 cm Ø

24 cm Ø

24 cm Ø

24 cm Ø

Vanha Amsterdam (Vl) 
rapea pekoni, vanha hollantilainen juusto

Kylmäsavuporo, sipuli ja sinihomejuusto (Vl) 

Kylmäsavuporo, vuohenjuusto ja puolukkahillo (Vl)

Vuohi Puutarhassa (Vl, Pä, K)
punajuuri, vuohenjuusto, saksanpähkinä ja hunaja

Omenapuun Alla (L, K, Pä)
talon omenahilloke, kanelisokeri, saksanpähkinä ja kermavaahto

Banaani ja suklaa 
maito-, tumma-*, tai valkosuklaa (* = laktoositon)

Mango, mustikkahilloke ja hunaja (L, K)
talon mustikkahilloke

Omena ja kinuskikastike

Carrots go nuts (L, K, Pä) 
porkkana ja saksanpähkinä (vegaaninen + 1,00 €)

Banana Joe (K) 24 cm Ø
lasten pannukakku – banaani ja suklaakastike

Kuukauden pannukakku: katso liitutaulu kassan takana

10,00 €

11,80 €

12,40 €

11,80 €

11,50 €

  9,20 €

11,00 € 

  9,20 €

  9,20 €

  

10,30 €

  7,50 €

  9,30 € 

  7,50 €

  7,50 €

  7,50 €

 

  8,30 €

10,10 €

10,70 €

10,10 €

Pannukakut!

Vl = Vähälaktoosinen, L = Laktoositon, G = Gluteeniton, Ve = Vegaaninen, M = Maidoton, K = Kasvisruoka, Pä = Sisältää pähkinää, So = Sisältää soijaa
Ruokamme saattavat sisältää allergeeneja. Lisätietoa henkilökunnalta



Kasaa oma pannukakkusi

Täytteet *

30 cm Ø 24 cm Ø
Kasaa oma suosikki pannukakkusi. Aloita joko 30 cm tai 24 cm Ø 
naturel- pannukakulla ja valitse alla olevista täytteistä mieleisesi. 
Suosittelemme, että valitset enintään 4 täytettä. 

Naturel pannukakku (L, K)
      
Pannukakku + 2 täytettä*

Pannukakku + 3 täytettä*

Liha (L, G)
kinkku, salami
rapea pekoni (+ 0,40 €)
kana (+ 0,40 €)
kylmäsavuporo (+ 1,50 €)

Juusto
Goudajuusto¹, sinihomejuusto, parmesaani
Vanha Hollantilainen Lutjewinkel (+ 0,40 €)
vuohenjuusto¹ (+ 0,40 €)

Vihannekset (L, G, K)
tomaatti, sipuli, paprika, punajuuri, porkkana

Hedelmät (L, G, K)
omena, mango, ananas, banaani
Kauden marjojen ja hedelmien kuten tuoreiden mansikoiden ja 
mustikoiden hinta määräytyy ostohinnan mukaan

Makeat
mansikkahillo, vadelmahillo, puolukkahillo, kinuskikastike¹, 
lakritsikastike, vaahterasiirappi, inkiväärisiirappi, 
suklaa (tumma, maito¹ tai valko¹), Nutella, pähkinä (Pä), hunaja.
kanelisokeri, siirappi 
tomusokeri (-0,60 €)

Talon omenahilloke (+ 0,50 €)
Talon mustikkahilloke (+ 0,70 €)

Kermavaahto (L) 1,20 €

(¹ sisältää laktoosia)

  

  7,00 €

  9,20 €

10,30 €

  

  5,30 €

  7,50 €

  8,60 €

Pannukakut!

Vl = Vähälaktoosinen, L = Laktoositon, G = Gluteeniton, Ve = Vegaaninen, M = Maidoton, K = Kasvisruoka, Pä = Sisältää pähkinää, So = Sisältää soijaa
Ruokamme saattavat sisältää allergeeneja. Lisätietoa henkilökunnalta



  

  2,00 €

  6,40 €

  

  1,10 €
  1,10 €
  2,10 €

Kana ateriat

Salaatit

Steakhouse Crispy Chicken (L)
Rapea leivitetty kanan filee, tarjoillaan steakhouseperunoilla, vihanneksilla, majoneesilla ja 
curry-ketsuppilla

Crispy Chicken ja salaatti (L)
Rapea leivitetty kanan filee, tarjoillaan runsaalla kauden salaatilla, curryketsupilla ja 
salaattikastikkeella

Crispy Chicken ja pannukakku (L)
Rapea leivitetty kanan filee, tarjoillaan vihannesten kanssa 30cm kokoisen naturel- 
pannukakulla ja curry-ketchupilla

Steakhouse Pan fried Chicken (G, L)
Pannulla paistettua kanaa, tarjoillaan steakhouseperunoilla, vihanneksilla, majoneesilla ja 
curry-ketsupilla

Pan fried Chicken ja salaatti (G, L)
Pannulla paistettua kanaa, tarjoillaan runsaalla kauden salaatilla, curry-ketsupilla ja 
salaattikastikkeella.

Pan fried Chicken ja pannukakku (L) 
Täytetty pannukakku, tarjoillaan pannulla paistetulla kanan fileellä, paprikalla, fetajuustolla ja 
makealla chilikastikkeella

Lisäkastike: majoneesi, curry-ketsuppi, valkosipulikastike
Lisäjuusto: Feta, Cheddar, Gouda, Vuohenjuusto  
Lisävaihtoehto: bataatti ranskalaiset

Katso myös Crispy Chicken ja pannulla paistettua kanaa salaatilla

Alkusalaatti (G, L)
Pieni salaatti tarjoillaan ennen pääruokaa, yhdistelmä salaattia, kurkkua, tomaattia ja muita 
vihanneksia sekä kastiketta

Kausisalaatti (G, L)
Ateriasalaatti kauden vihanneksilla ja -hedelmillä yhdistettynä salaattia, tomaattia, kurkkua, 
jogurtti-kastikketta

Lisävaihtoehto: ½ patonki, Saksanpähkinä (Pä), kikherne
Lisäjuusto: Feta, Cheddar, Gouda, Vuohenjuusto
 (G*) Gluteeniton sämpylä

12,90 €

10,90 €

12,90 €

12,90 €

10,90 €

12,90 €

  0,70 €  
  1,10 €
  1,00 €

Ateriat

Vl = Vähälaktoosinen, L = Laktoositon, G = Gluteeniton, Ve = Vegaaninen, M = Maidoton, K = Kasvisruoka, Pä = Sisältää pähkinää, So = Sisältää soijaa
Ruokamme saattavat sisältää allergeeneja. Lisätietoa henkilökunnalta



Asian style tofu ja lankkuperunoita (Ve)
Aasialaiseen tyyliin paistettua tofua, tarjoillaan lohkoperunoilla, vihanneksilla ja 
vegaanimajoneesilla sekä curry-ketsupilla

Asian style tofu ja salaatti (Ve)
Aasialaiseen tyyliin paistettua tofua, tarjoillaan runsaalla salaatilla, curry-ketsupilla ja 
salaattikastikkeella

Lisäkastike: Vegaanimajoneesi, curry-ketsuppi
Allergia tiedot: Vegaani, sisältää soijaa ja soijakastikke.

Frikandel ateria
Hollantilaista frikandel-makkaraa, steakhouseperunoita, pieni salaatti, curry-ketsuppia, 
majoneesia ja sipulia.
(sisältää kanaa ja possunlihaa)

Kaassoufflé ateria  (K)
Uppopaistettua kuorrutettua juustoa, steakhouseperunoita, pieni salaatti, majoneesia ja 
paholaisenhilloa. 
(vegetaarinen, saattaa sisältää jäämiä maitoa)

13,90 €

10,60 €

  

  0,70 €

10,40 €

  
10,40 €

  

  

Burger ateriat

 

Tofu ateriat

Hollantilaiset erikoisuudet

Kaikki ruokalistan hampurilaiset tarjoillaan steakhouseperunoilla, salaatilla, majoneesilla tai  
oma valinta kastikkeella

Beefburger (L) (G*)
Jauhelihapihvi naudanlihasta (n.130 g), kotona leivottua sämpylää, salaattia, tomaattia, 
punasipulia, Gouda juustoa, pekonia, majoneesia ja curry-ketsuppia.

Crispy Chicken burger (L)
Rapea kanan filee (n. 130 g), kotona leivottua sämpylää, salaattia, tomaattia, ananasta, 
paprikaa, punasipulia, currymajoneesia.

Pan Fried Chicken burger (L) (G*)
Pannulla paistettua kanaa (n. 130 g), kotona leivottua sämpylää, salaattia, tomaattia, 
vuohenjuustoa, paprikaa, majoneesia ja paholaisenhilloa.

Vegaani Tofu burger (L, Ve) (G*)
Aasialaiseen tyyliin paistettua tofua, kotona leivottua sämpylää, salaattia, tomaattia, 
punasipulia, paprikaa, vegaanimajoneesia.

Lisäkastike: majoneesia, curry-ketsuppia, valkosipulikastiketta
Lisävaihtoehto: bataatti ranskalaiset
 (G*) Gluteeniton sämpylä

14,90 €

14,90 €

14,90 €

15,90 €

  0,70 €  
  1,00 €
  1,00 €

Ateriat

Vl = Vähälaktoosinen, L = Laktoositon, G = Gluteeniton, Ve = Vegaaninen, M = Maidoton, K = Kasvisruoka, Pä = Sisältää pähkinää, So = Sisältää soijaa
Ruokamme saattavat sisältää allergeeneja. Lisätietoa henkilökunnalta



Patongit

Tostit

Kinkkupatonki deluxe (L, Pä)
Moniviljapatonki, reilusti kinkkua, pestomajoneesi, salaatti, tomaattia, kurkkua.

Lämmin sweet chili-kanapatonki (L) 
Moniviljapatonki, lämmin sweet chili-kana, paistettua sipulia ja paprikaa. 

Lutjewinkel-juusto patonki
Moniviljapatonki, voi(L), salaatti, reilusti vanhaa hollantilaista Lutjewinkel-juustoa², tomaattia. 

Salami–vuohenjuustopatonki  
Moniviljapatonki, voi(L), salami, vuohenjuusto², salaatti, sipuli, tomaatti ja kurkku.  

Periteinen kinkkupatonki (L) 
Moniviljapatonki, voi (L), kinkku, salaatti, tomaatti, kurkku

Perinteinen juustopatonki 
Moniviljapatonki, voi (L) , juusto², salaatti, tomaatti, kurkku

(² juusto voi sisältää laktoosia)

Perinteinen tosti
Kotona leivottua leipää täytettynä juustolla² ja kinkulla, tarjoillaan tomaattiketsupilla, 
curryketsupilla tai paholaisen hillolla.

Salami tosti 
Kotona leivottua leipää täytettynä juustolla², salamilla ja tomaatilla, tarjoillaan 
tomaattiketsupilla, curryketsupilla tai paholaisen hillolla.

Kana pesto tosti (Pä) 
Kotona leivottua leipää täytettynä kanalla, parmesaanijuustolla² ja pestokastikkeella

Omena juusto tosti (K)
Kotona leivottua leipää täytettynä juustolla² ja omenalla, tarjoillaan tomaattiketsupilla 
tai hunaja-sinappikastikkeella

So Sweet Chocolate Banana (K, Pä, So)
Kotona leivottua leipää täytettynä Nutellalla, maapähkinävoilla ja banaanilla

Vegan peanut-banana (Ve, Pä)
Kotona leivottua leipää täytettynä maapähkinävoilla ja banaanilla

(² juusto voi sisältää laktoosia)

  6,40 €

  7,50 €

  6,40 €

  6,40 €

  5,90 €  
  

  5,90 €
 

  4,90 €

  4,90 €

  6,40 €

  4,90 €

  4,90 €  
  

  4,50 €
 

Leivät

Vl = Vähälaktoosinen, L = Laktoositon, G = Gluteeniton, Ve = Vegaaninen, M = Maidoton, K = Kasvisruoka, Pä = Sisältää pähkinää, So = Sisältää soijaa
Ruokamme saattavat sisältää allergeeneja. Lisätietoa henkilökunnalta



Kahvi

Kaakao

Tee

Muut juomat

Kahvi                          
(santsi 1,00 €)

Espresso

Tupla Espresso

Cappuccino

Latte macchiato

Cafe Mocha

Americano

Jäälatte

Maitokaakao

Kermavaahto

Perinteinen tee
(erilaisia vaihtoehtoja)

Haudutettu tee
(400 ml, erilaisia vaihtoehtoja)

‘Tea for 2’
Pannullinen haudutettua teetä (600ml) 
ja kaksi konvehtia.

Limsa
Pepsi, Pepsi Max, Jaffa 0,33l

Fentimans -limsat
Victorian Lemonade, Elderflower (Sel-
jankukka), Madariini & Appelsiini, Rose 
Lemonade

Fentimans Cherry Cola 0,275l

Fentimans Herbal Tonic water 0,2l

Kivennäisvesi
perinteinen tai sitruuna 0,33l

Mehu 
appelsiini, omena 0,2l

Jäävettä 1l.

  2,00 €

  2,00 €

  2,80 €

  3,40 €

  3,40 €  

  3,60 €

  2,70 €

  3,40 €

 

  2,60 €

  1,20 €
 

  1,50 €

  2,20 €

  6,00 €
 

  1,80 €

  3,80 €

  3,80 €

  3,80 €

  1,80 €  
  

  1,50 €

  1,00 €
 

Juomat



Lekker 61 myy ja tarjoilee vain alkoholittomia juomia, tai viiniä ja olutta, joista on poistettu 
alkoholi. Juomien alkoholipitoisuus on maksimissaan 0,5%. Juomat ovat laadukkaita viinejä ja 
oluita, jotka on tehty alkoholittomiksi joko tyhjiötislauksen tai käänteisen osmoosin avulla. 
Vaikka juomista on poistettu alkoholi, niissä säilyy laatunsa ansiosta lähes samat käymisen ja 
kypsymisen tuomat maut kuin juomissa, joista ei ole poistettu alkoholia.

Valkoviini

Punaviini

Roséviini

Olut

Somée Chardonnay 
Valmistettu laadukkaista italialaisista Chardonnay-viineistä. Puolikuiva viini, jossa 
on hieman vaniljainen vivahde. Tuotettu Saksassa.

Somée Sauvignon Blanc 
Valmistettu laadukkaista espanjalaisista Sauvignon-viineistä. Kuiva viini, maultaan 
trooppisen hedelmäinen ja karviaismarjainen. Tuotettu Saksassa.

Morouj Chardonnay
Valmistettu ranskalaisista ja espanjalaisista Chardonnay-rypäleistä. 
Kuiva rakenne, harmoninen ja tyylikäs luonne. Sitrushedelmien makeita ja kevyitä 
vivahteita. Tuotettu Ruotsissa.

Somée Cabernet Sauvignon
Valmistettu laadukkaista ranskalaisista Sauvignon-viineistä. Kuiva viini, puhdas ja 
raikas rakenne. Väriltään vahvan punainen, aromiltaan hedelmäinen ja mausteinen 
maku. Tuotettu Saksassa.

Morouj Merlot
Valmistettu ranskalaisista ja espanjalaisista Merlot-rypäleistä. Luontaiset aromit 
säilytetään kypsyttämällä rypäleet tammitynnyreissä. Tekstuuriltaan pehmeä, 
maultaan hieman mustaherukkainen. Tuotettu Ruotsissa.

Somee Pinot Noir Rosé 
Valmistettu italialaisista Pinot Noir rosé -viineistä. Vaaleanpunainen, makeahko, 
sitruksinen, punaherukkainen, hennon vadelmainen, kevyen raparperinen. 
Tuotettu Saksassa.

Heineken
0,0% 0,33l
Lapin Kulta Arctic Malt 
0,0% 0,33l 
Fentimans Ginger Beer
0,5% 0,275l

  4,00 €

  4,00 €

  5,00 €

 

  4,00 €

  
  5,00 €

  4,00 €
  

  

  7,00 €

  7,00 €

  8,70 €

 

  7,00 €

  
  8,70 €

  7,00 €

  4,00 €

  4,00 €
  

  4,50 €

12 cl.

12 cl.

12 cl.

24 cl.

24 cl.

24 cl.

Alkoholittomat juomat 


