
PEOLAUAMENÜÜD (al.25 külalisest) 
 
Valik I   
Peolauamenüü 17,00€ 
NB! Sobilik peolauaks kestusega 2-3h 
PRAAD (ÜKS JÄRGNEVATEST) 
traditsiooniline seapraad ja sinepikaste 
kanafilee ja virsikukaste 
lõhefilee ja külm kaste (lisatasu 3,00 EUR/in) 
LISANDID (ÜKS JÄRGNEVATEST) 
ahjukartul 
keedetud kartul 
ürdikartul 
SALAT (ÜKS JÄRGNEVATEST) 
toorsalat 
hapukapsas     
aurutatud köögiviljad (lisatasu 0,50EUR/in) 
KÜLMLAUD 270 GR/IN 
kartulisalat 
soolaforell 
heeringas hapukoore ja sibulaga 
marineeritud liha 
lihapallid külma kastmega 
singirullid 
täidetud munad 
kohapeal küpsetatud kringel kreemiga 
morss 2klaasi/in, kannuvesi 2klaasi/in 
kohv või tee 1tass/in 
     
Valik II  
Peolauamenüü  20,00€      
PRAAD (ÜKS JÄRGNEVATEST) 



traditsiooniline seapraad ja sinepikaste 
kanafilee ja virsikukaste    sealihašnitsel    kanafileešnitsel 
lõhefilee ja külm kaste (lisatasu 3,00EUR/in) 
LISANDID (ÜKS JÄRGNEVATEST) 
ahjukartul 
keedetud kartul 
ürdikartul    kartulipüreedüšess 
SALAT (ÜKS JÄRGNEVATEST) 
toorsalat hooaja köögiviljadest 
hapukapsas    aurutatud köögiviljad (lisatasu 0,50EUR/in) 
KÜLMLAUD 425 GR/IN 
kartulisalat 
kreeka salat 
väikese viinaga marineeritud kadakalõhe 
kala punases marinaadis 
lavašš soolaforelliga 
marineeritud kurk ja sibul 
marineeritud liha 
rulaadide valik sea- ja kanalihast 
singirullid 
täidetud munad 
kohapeal küpsetatud kringel kreemiga 
morss 2klaasi/in, kannuvesi 2klaasi/in 
kohv või tee 1tass/in          
 
Valik III  
Peolauamenüü 29,00€ 
PRAAD (ÜKS JÄRGNEVATEST): 
Pikaldaselt omas rasvas küpsenud pardikoib, kartulipüreedušess, 
tomati-ruccolasalat, punaveinikaste 
Võis praetud kohafilee, keedetud kartul, beebijuurviljad, veinikaste 
 



Grillitud ürdimarinaadis seasisefilee, ürdikartul, röstitud 
ahjupeedid fetaga 
KÜLMLAUD 350gr/in 
Balsamicoga marineeritud põdravasikafilee 
Täidetud munad 
Toorjuustuga soolalõherullid 
Soolasiig 
Parmasingirullid 
Carpaccio 
Kitsejuustukreemiga suupiste ampsud 
Kartuli-porru-maasingisalat 
Britta kook või toorjuusturullbiskviit 
Kohv, tee 
Naturaalne morss, ürdi-marjavesi 
 
 
GRUPIMENÜÜ (al. 25sööjat). 
  
SALATID 
Salat grillitud kanafileega   6,00€    
Salat kitsejuustu , oliivide ja röstitud peediga   8,00€ 
Salat grillitud lõhefilee ja tilliõliga  8,00€ 
Salat grillitud sea-sisefilee, röstitud paprikate ja 
kartulilaastudega   8,00€     
  
SUPP 
Toekas lihaseljanka 5,00€ 
 Kreemjas lõhesupp tillivahuga 5,00€ 
 
 PASTA 
Pasta kana ja seentega   6,50€ 
Merannipasta   7,00€  



PRAED 
Grillitud suitsune sea sisefilee  13,00€ 
Tallekotlet mahe tallelihast   13,00€ 
Põdralihakotlet feta juustuste ahjupeetidega  15,00€ 
Valge kala võis ja veinis küpsetatud beebi-juurviljadega  15,00€ 
Paneeritud sealihašnitsel  13,00€ 
Pikaldaselt omas rasvas küpsenud pardikoib tomati-
ruccolasalatiga  15,00€ 
Ürdi-mee paneeringus kanafilee parmesaniste brokkolitega 13,00€ 
Grillitud lõhefilee    17,00€ 
  
LASTELE 
Kanapasta  3,50€ 
Koorene pasta singi ja juustuga 3,00€ 
Lihapallid kartulipüree ja magusa porgandisalatiga  3,50€ 

 
 

MAGUSROAD 
Pavlova 4,00€ 
Kohupiimaunistus purjus kirssidega  4,00€ 
Kuum õunakrõbedik vanillijäätisega 4,00€ 
New Yorki juustukook põldmarja-Vana Tallinna kastmega 4,00€ 


