KYLMÄÄ & RAIKASTA
Marjaisa mehu 2,50e/lasi, 7e/litra

Talon vaniljainen marjamehu kuplilla tai ilman

Kuplavesi 2e/lasi, 5e/litra
Kisulimppari 0,33l 4,50e
Punaherukkainen MAUkas limu!

Rio cola, 0,33l plo 4,50e

Laitilan colaisa limppari
Tummalla rommilla terästettynä, klassikko! (4cl) 9e

Fentimans Tonic, 0,2l plo 4,50e

Kuplivaa tonicia luonnonantimista.
GinTonic värikylvyssä käyneellä HelSinGinilla (4cl) 9e

Fentimans Ruusuvesi, 0,275l 4,70e

Ruusuinen, hempeän vaaleanpunainen kuplajuoma aidoilla mauilla.

Fentimans Ginger Beer, 0,275l 5e

Tuhti alkoholiton inkiväärijuoma luonnontuotteista.

Kylmäuutettu tee 5e
Vaihtuvia laatuteitä kylmäuutettuna sekä teejääpaloja. Agavesiirapilla tai ilman.

Jäälatte 5,50e
Espressoa, kylmää maitoa ja kahvijääpaloja.

Chill out Purnauskis’ chai 5,50e
Talon resptillä tehtyä chaita, teejääpaloja sekä kylmää maitoa.
Halutessasi terästettynä Fireball-kaneliliköörillä (4cl) 9e

LÄMPIMÄT HÖRPYT
Haudutettu tee 3,70e / juoja
Oikeaoppisesti valmistettu laadukas irtotee.

Purnauskis’ chai 4,50e
Mustaa, mausteista, maitopohjaista teetä Purnauskiksen omalla reseptillä.
Terästettynä Snow Leopard -vodkalla (2cl) ja Cointreaulla (2cl) 9,90e

Matcha-latte 5e

Vihreä teejuoma maitovaahdolla ja agavesiirapilla.

Kahvi 3,70e / juoja
Suomalaisten pienpaahtimoiden vastajauhetuista pavuista uutettua maistuvaa kahvia.

Espresso 3e, tuplana 3,70e
Vaihtuvien pienpaahtimoiden tummapaahtoisista pavuista valmistettua tuoretta kahvia.

Kisucappuccino 4,50e
Kahvikissan luottotuote: cappuccino, johon latte-art maestro on taiteillut kissan kuvan!

Suklaacappuccino 4,90e
Suklainen cappuccino vastajauhetuista pavuista.

Kisulatte 5,20e
Kissankuvallinen maitokahvi yhdellä tai kahdella laatuespressoshotilla.

Kopi Luwak 25e
Gayon vuoristossa vapaana elävän sivettikissan ruoansulatuselimistön läpi kulkenutta kahvia.
Kahvi valmistetaan Harion v60 pour over -menetelmällä.

Aaltosen Kopi Luwak 30e
Aaltosen puiston reunalla, Suomen ensimmäisessä kissakahvilassa syntyi tuleva
kahvidrinkkiklassikko. Kopi Luwak-sivettikissakahviespressoa, kermavaahtoa ja
absinttia (4cl). Kissan kuvalla, tottakai!

Kisukaakao 4,20e

Kermavaahdolla ja vaahtokarkeilla 5e

PIENEEN NÄLKÄÄN
Juustolautanen 10e, kahdelle 16,50e

Vaihtuva valikoima Purnauskiksen suosikkijuustoja. Lisukkeina hunajapaahdettuja
pähkinöitä, hedelmiä ja itse tehtyjä hilloja.
Juomaksi suomalainen Rönnvikin puolikuiva viherherukkaviini (16cl 10e)
vai maistuisiko kirsikkaolut Kriek Belgiasta (0,375l 8e)?

Saaristolaisleipä vuohenjuustolla ja paholaisenhillolla 6e
Itse leivottua saaristolaisleipää herkkutäytteillä.
Palan painikkeeksi Fentimansin alkoholiton inkivääriolut 5,50e

Tampereen paras lohiruisleipä 6,50e
Tampereen parhaaksi äänestettyä lähiruokapuoti Lempin ruisleipää,

kevyesti paistettua tillipippuripastramia lohesta sekä itse tehtyä aiolia.
Tämä veisi kissankin kielen mennessään!
Juomaksi tottakai Pyynikin Panimon raikas Cloudberry Saison (0,33l) 8e

Hot Cat 8,50e
Mustalla makkaralla kuuma koira muuttuukin kuumaksi kissaksi! Chilillä tai ilman.
Kesäkolli-olut Rekolan panimolta viilentää kuumimmankin kissan! (0,33l) 8e

Keittoccino 7e
Kauden keittoa ja itse leivottua saaristolaisleipää
Juomasuosituksena Rönnvikin viherherukkaviini (12cl) 8e

Lisätietoja tarjoiltavista annoksista sekä allergioita ja intoleransseja aiheuttavista aineista
ja tuotteista saa henkilökunnalta.

SUUREEN NÄLKÄÄN
Kauden keitto 9,50e
Kauden vaihtelevaa keittoa, lisänä vaaleaa paahdettua täysjyväleipää tai
Tampereen parasta ruisleipää lähiruokapuoti Lempistä.
Juomaehdotus suomalainen Rönnvikin puolikuiva viherherukkaviini (16cl) 10e

Klubileipä 13,90e
Yön yli haudutettua mehevää possua kolmikerroksisessa klubileivässä, vierellään
mehevää salaattia. Klassikko!
Halutessasi kysy kasvis-ja vegaanivaihtoehtoja. Saatavana myös gluteenittomana.
Juomaksi Suomenlinnan panimon vehnäolut Piper Wit (0,33l) 8e

Salaateista salaatein 10,90e
Vaikket tykkäisi punajuuresta, rakastat tätä!
Vahvoja makuja, pippuria ja piparjuurta sekä sopivasti makeutta hunajaisesta
halloumista. Paahdettua punajuurta ja pinjansiementä. Kokeile ja ihastu!
Juomasuositus leopardi-punaviini Etelä-Afrikasta 16cl 10e

Herkkuleipäset 9,50e
Kolmenlaisia pieniä leipäsiä vaihtuvilla herkkuMAUilla. Kysy keittiön päivän
valikoima tai yllätä itsesi herkullisuudella!
Saat leipäset myös kasvis- ja vegeversiona sekä gluteenittomana.
Juomana miedosti inkiväärinen Rekolan panimon vehnäolut Kesäkolli (0,33l) 8e

Purnauskis Plate 13e
kahdelle 20e, useammat + 7e

Purnauskiksen keittiön suosittelemat päivän suolaiset herkut useampina erilaisina
suupaloina. Parhaat makupalat Suomesta ja maailmalta: valmiita leipäsiä, juustoja
ja lihaa, itsetehtyjä hilloja sekä tuoretta hedelmää. Lähileipomoiden leipää ja
maistiainen kauden keittoa,

Lapsien makuun suosittelemme Purnauskis platea lasten versiona. 7e
Herkkuannos sisältäen tuoreita hedelmiä, mietoja juustoja, lihaa ja leipää.
Juomaksi talon marjamehu kuplilla tai ilman 2,50e

MAUKKAAT KAKUT
Päivän kakku 5,90e
Pala itse leivottua kakkua kruunaa aterian tai ilahduttaa
herkullisuudellaan erikseenkin otettuna.
Juomaksi drinkki kuusenkerkkällä ja tyrnillä, alkoholilla 7,50e tai ilman 6e

Tiikerikakku 4,50e

Mitä olisi kissakahvila ilman suklaista, mehevää tiikerikakkua?
Juomasuositus: Tampereen paahtimon kahvi ja Meukow VS konjakki (4cl) 8e

Maailman paras suklaakakku ja jäätelöä 6,90e
Maailman parhaan suklaakakun reseptillä leivottu ihanuus yhdistettynä
pehmeään vaniljajäätelöön ja vadelmaan.
Saatavana myös gluteenittomana.
Juomaksi klassinen espanjalainen jälkiruokaviini Muscat-rypäleestä (8cl 8e)
tai uskalikoiden makupariksi Papa Vanilla Stout -olut Pyynikin panimolta
(0,33l 8e)

Kakkulajitelma 7e

Vai haluaisitko sittenkin maistaa kaikkia kakkujamme samalla kertaa?
Yleisön pyynnöstä Purnauskiksen päivän kakut pieninä herkkupaloina samalla lautasella,
miau!
Juomaksi Hugo-kisun Hugo-drinkki Purnauskiksen tapaan 7,50e

Lähes kaikki jälkiruokamme ovat vähälaktoosisia. Listan ulkopuolelta löytyy
herkkuja myös allergisille. Kysy tarvittaessa lisää henkilökunnalta.

Saat kisuille sopivia herkkuja henkilökunnalta.
Ethän anna kissoille ihmisten ruokia!

JÄLKIPALAT
Herkkulautanen makeanhimoon 10,50e
kahdelle 16,50e, useammat 5e/henkilö
Purnauskiksen parhaita jälkiruokia ja makeita herkkuja: itse leivottuja kakkuja ja
keksejä, jäätelöä sekä karkkeja.

Marenkinen ihanuus Pavlova 5,50e
Valloittava salmiakin, vadelman ja suklaan liitto.
Luontaisesti gluteeniton.
Juomaksi kuusenkerkkää ja tyrniä sisältävä helmeilevä herkkujuoma! 6,50e

Tiikerikissan jäätelöannos 6,20e
Tästä jäätelöannoksesta löytyvät kaikki Purnauskiksen parhaat herkut! Vanhanajan
vaniljajäätelöä, maailman parasta suklaakakkua, talon tiikerikakkua sekä
suklaakastiketta..

Hedelmäinen jäätelöannos 6,20e
Tuoreita hedelmiä, vanhanajan vaniljajäätelöä ja kermavaahtoa.
Juomaksi Rönnvikin puolimakeaa viherherukkaviiniä (12cl) 8e

Mau-ahtava jätski karkeilla 6,20e

Karkkia, kinuskikastiketta, kermavaahtoa ja herkullista vaniljajäätelöä!
Juomasuositus: Kaakao kermavaahdolla ja vaahtokarkeilla 5e

Vegaaniherkku 6,50e

Vaihtuvia jälkiruokia eläimiä kunnioittaen.
Juomaksi Purnauskiksen oma chai-tee kauramaidolla 5e

Vegaaninen jäde 6,50e

Kaurajäätelön kaverina vadelmasorbettia, lakumarenkia ja itse tehtyä
salmiakki-vadelmahilloa.

