
Menüü 1 
 

24.00 € / inimene 

 

Puuviljavalik tervitusjoogi kõrvale (100 g) 

 

Sooja toidu valik (550 g): 

 

Seapraad, kartul, salat, kaste 

 

Kartuli valik (200 g): ahjukartul, ürdikartul, keedukartul, küüslaugukartul 

 

Lisandi valik (150 g): hapukapsas, juurviljawok 

 

Salati valik (hind sisaldab kahte sorti salatit 200 g): 

kartulisalat, makaronisalat, makrasalat, rosolje, odrakruubi-singisalat vm 

 

Suupisted: täidetud singirullid (20 g) 

                  kanasnäkk (30 g) 

                  viinaga graavitud lõhe (20 g) 

                  kala punases marinaadis (30 g) 

                  küüslauguvorstike (20 g) 

                  suitsuvorst (20 g) 

                  suitsusink (20 g) 

                  heeringakartul (1 tk) 

   

 

Kohv                                                         

Vesi/morss       

 

*** 

 

Menüü 2 
 

28.00 € / inimene 

                                                                                        

 

Sooja toidu valik (600 g): (kui kaks valikut, siis + 3 EUR/in) 



 

Karbonaad, kartul, salat, kaste 

seapraad, kartul, salat, kaste 

paneeritud kanafilee, kartul, salat, kaste 

 

 

Kartuli valik (200 g): ahjukartul, ürdikartul, keedukartul, küüslaugukartul. 

 

Lisandi valik: hapukapsas ,toorsalat, juurviljawok (kui kaks valikut, siis +1,5 

EUR/in) 

 

Salati valik (hind sisaldab kahte sorti salatit 200 g): 

kartulisalat, makaronisalat, makrasalat, rosolje, odrakruubi-singisalat vm. 

 

Suupisted: täidetud singirullid (20g) 

                  pannkoogirullid seene-singitäidisega (30 g)       

                  viinaga graavitud lõhe (20 g) 

                  kala punases marinaadis (30 g) 

                  küüslauguvorstike (20 g) 

                  lehttaigna  grissiinid - singiga (20 g) 

                  suitsusink (20 g) 

                  kanasnäkk (30 g) 

                  liha marinaadis (30 g) 

                  heeringa punapeedirull (30 g) 

                

Kringel (100 g) 

 

Kohv                                                              

Morss/vesi     

 

 

*** 
                                                                                     

Menüü 3 
 

33.00 € /inimene 

                                                                                        

 

Sooja toidu valik (600 g): 



 

Rabarberiveinis hautatud kreftine pardikoib 

 

Kartuli valik (200 g): ahjukartul, ürdikartul, keedukartul, küüslaugukartul, 

läätsemuhedik 

 

Lisandi valik: hapukapsas, toorsalat, juurviljawok 

 

Salati valik (hind sisaldab kahte sorti salatit  200 g): 

kartulisalat, makaronisalat, makrasalat, rosolje, odrakruubi-singisalat vm 

 

Suupisted: täidetud singirullid (20 g) 

                 viinaga graavitud lõhe ja forellimari (20 g) 

                 kala punases marinaadis (30 g) 

                 küüslauguvorstike (20 g) 

                 suitsusink (20 g) 

                 kanasnäkk (30 g) 

                 heeringa - punapeedirull (30 g) 

                 lihaveise täissuitsuvorst  (20 g) 

                 heeringakartul (1 tk) 

 

Kringel (100 g) 

 

Kohv                                                              

Morss/vesi  

 

*** 

 

Menüüdes on võimalik teha muudatusi. 

 

Hind sisaldab tarvikuid, toidunõusid ja teenindust. 

 

 

Valik suupisteid: 

 

Viinaga graavitud lõhe röstsaial  

Rukkileiva kanapee ahjuliha ja mädarõikavahuga  

Õrnsoolane ürdikohupiim seemneleival väikese sproti ja lutserni idanditega  

Rukkileiva kanapee ahjuliha ja hapukapsakreemiga  

Täidetud munad kalamarjaga  



Heeringa tartar mustal leival  

Pariisikartuli- kilu suupiste kirsstomatiga  

Odrakruubisalat rukkinööbil  

Pasteedivaht röstitud saial  

Juustu- oliivisuupiste  

Lihapallid sinepivahuga  

Kirsstomat rosmariini- sinihallitusjuustuvahuga  

 

TORDID: 

 

Kohupiimatort 17 €/kg  

martsipan 19 €/kg 

naked 20 €/kg  

sefiir 19 €/kg 

 

Gluteenivabatordi puhul lisandub 3-5 €/kg 
 


