
Menüü 1 

 
Hind sisaldab toitu, tarvikuid, toidunõusid ja teenindust 
 

18.00 eur +km / inimene 

 

Puuviljavalik tervitusjoogi kõrvale (30 g) 

 

Soe toit (550 g): 

 

Seapraad, kartul, salat, kaste 

 

Kartuli valik (hind sisaldab ühte valikut 200 g):  

ahjukartul, ürdikartul, keedukartul, küüslaugukartul 

 

Lisandi valik (hind sisaldab ühte valikut 150 g):  

hapukapsas, ahjus küpsetatud juurviljad, värske salat 

 

Külmlaud: 

 

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

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

 

Suupisted: täidetud singirullid (20 g) 

                  kanasnäkk (30 g) 

                  kala punases marinaadis (30 g) 

                  küüslauguvorstike (20 g) 

                  suitsuvorst (20 g) 

                  suitsusink (20 g) 

         juust (20 g) 

                  heeringas sibula ja hapukoorega (30 g) 

   

 

Kohv/tee                                                      

Vesi/morss   

Leib/sai     

 

*** 



 

Menüü 2 

 
Hind sisaldab toitu, tarvikuid, toidunõusid ja teenindust 
 

20.00 eur/ inimene 

 

Puuviljavalik tervitusjoogi kõrvale (30 g) 

 

Soe toit (550 g): 

 

Seapraad, kartul, salat, kaste 

 

Kartuli valik (hind sisaldab ühte valikut 200 g):  

ahjukartul, ürdikartul, keedukartul, küüslaugukartul 

 

Lisandi valik (hind sisaldab ühte valikut 150 g):  

hapukapsas, ahjus küpsetatud juurviljad, värske salat 

 

Külmlaud: 

 

Salati valik (hind sisaldab kahte valikut 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) 

                  heeringatrühvel (20 g) 

   

 

Kohv/tee                                                      

Vesi/morss 

Leib/sai       

 



 

Menüü 3 
 

24.00 eur + km / inimene 

                                                                                        

Puuviljavalik tervitusjoogi kõrvale (30 g) 

 

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 (hind sisaldab ühte valikut 200 g):  

ahjukartul, ürdikartul, keedukartul, küüslaugukartul 

 

Lisandi valik (hind sisaldab ühte valikut 150 g):  

hapukapsas, ahjus küpsetatud juurviljad, värske salat 

 

Külmlaud: 

 

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

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

 

Suupisted: täidetud singirullid (20g) 

                  lavassirullid külmsuitsulõhega (30 g)     

                  kala punases marinaadis (30 g) 

                  küüslauguvorstike (20 g) 

                  kahe juustu valik (15g +15 g) 

                  suitsusink (20 g) 

                  kanasnäkk (30 g) 

                  heerinatrühvel (30 g) 

                

 

Kohv/tee                                                              

Morss/vesi  

Leib/sai    

 



 

*** 
                                                                                     

Menüü 4 
 

28.00 eur + km /inimene 

                                                                                        

Puuviljavalik tervitusjoogi kõrvale (30 g) 

 

Soe toit (600 g): 

 

Pardikoib vürtsikas kastmes 

 

Kartuli valik (hind sisaldab ühte valikut 200 g):  

ahjukartul, ürdikartul, keedukartul, küüslaugukartul 

 

Lisandi valik (hind sisaldab ühte valikut 150 g):  

hapukapsas, ahjus küpsetatud juurviljad, värske salat 

 

Külmlaud: 

 

Salati valik (hind sisaldab kahte valikut 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) 

                 vürtsikilufilee praetud leival muna ja majoneesiga (30 g) 

                 lihaveise täissuitsuvorst  (20 g) 

                  

 

Kohv/tee                                                             

Morss/vesi  

Leib/sai 

 

*** 



 

Menüüdes on võimalik teha muudatusi 

 

Hindreku talu ahjusoe leib 1 eur + km/in 

 

Sekseri komponentide valik (8 tk menüü hinna seest), iga lisanduv valik 1,2 

eur + km/in  

 

Klassikalised singirullid juustu- küüslaugu täidisega  

Küüslauguvorstikesed  

Kanafileesnäkk  

Suitsusink  

Suitsuvorst  

Peediga graavitud lõhe 

Kala punases marinaadis  

Lavaširull külmsuitsulõhega  

Lavaširull kanasingiga  

Juustukroketid  

Kodune pasteet  

Eesti juust  

Saaremaa “Kadaka juust”  

Suitsujuust  

Sinihalitusjuust  

Valgehallitusjuust  

Emmental tüüpi juust  

Heeringatrühvel 

Vürtsikilufilee praetud leival muna ja majoneesiga  

Ahjuliha lõigud  

Profitroolid pasteedivahuga  

Liha marinaadis  

Heeringas hapukoore ja sibulaga  

Täidetud munad  

Vürstikilufilee rukkileival munakreemiga 
 

 

 

 

 


