
SUUPISTED JA ÕLLEKÕRVANE 

 

Quasadillad jalopeno ja juustuga                                                    4.20 € 

(praetud tortillad juustu, vürtsika jalopeno ja hapukoorega) 

 

Sibularõngad  majakastmega                                                           3 € 

 

Kalmaarirõngad majakastmega                                                        3.50 € 

 

Praetud pelmeenid majakastme või hapukoorega                             3.50 € 

 

Pruulikoja juustupallid suitsupeekoni ja majakastmega                   3.50 € 

 

Küüslauguleivad riivjuustu ja majakastmega                                    2.30 € 

 

Pruulikoja juustuvaagen 2-le                                                           5 € 

(eesti juust, kadaka juust, sinihallitusjuust, suitsujuust, kreekerid) 

 

Klassikaks saanud Pruulikoja õllevaagen                                          10 € 

(sibularõngad, juustukangid, küüslauguleivad, pelmeenid, lihapallid, peekoni-

juustupallid, marineeritud kurk, kastmevalik) 

 

Pruulikoja krõbedad kanatiivad                                                        

10 tk.                                                                                               4 € 

20 tk.                                                                                              7 € 

 

XXL krevetid                                                                                   8 € 

(tšilli, valge veini ja küüslauguga praetud krevetid 10 tk., küüslaugukaste) 

 

 

PRUULIKOJA SUPID 

(Ooteaeg ca 15 minutit) 

 

Koorene vürtsikas kanasupp                                                            3.50 € 

Lisaks ahjusoe sai 

 

Tomati-küüslaugusupp                                                                     4 € 

Lisaks ahjusoe sai 

 

Pruulikoja seljanka                                                                          3.50 € 

Lisaks ahjusoe sai 



 

Suitsujuustusupp krevettidega                                                       4 € 

Lisaks ahjusoe sai 

 

 

PRUULIKOJA SALATID 

(Ooteaeg ca 10 minutit) 

 

Caesari salat Pruulikoja moodi                                                         5 € 

(jääsalat, röstitud kõrvitsaseemned, krutoonid, kirsstomat, parmesani juust, 

caesari kaste) 

Lisandid: 

Küpsetatud kanafilee            1.50 € 

Suitsulõhe                            1.50 € 

Krevetid                               1.50 € 

 

Soe tuunikalasalat                                                                         4.50 € 

(praekartul, tuunikala, keedtud muna, kodujuust, punane sibul, tomat, värske 

kurk) 

 

Kana-fetajuustusalat                                                                    5 € 

(feta juust, kanafilee, kartul, jääsalat, tomat, kurk, tortillakorvike, majakaste) 

 

PRUULIKOJA PASTAD JA PANNKOOGID 

(Ooteaeg ca 15 minutit) 

 

Pasta kanafilee ja seentega koorekastmes                                    5 € 

 

Pasta suitsulõhe ja krevettidega koorekastmes                            5.50 € 

 

Pasta toorjuustu ja päikesekuivatud tomatitega                           5.50 € 

Vali lisandiks: kanafilee või maasuitsusink 

 

Täidetud pannkook                                                                       4 € 

Vali kolm lisandit: 

sink, kana, juust, seened, sibul, tomat 

 

Pruulikoja omlett                                                                          3.50 € 

Vali kaks lisandit: 

sink, kana, juust, seened, sibul, tomat 

 



Extra lisandid: 

Kanafilee, krevetid, suitsulõhe, maasuitsusink, parmesani juust,  

päikesekuivatud tomatid, sinihallitusjuust                                   1.50 € 

Seened, ananass, riivjuust                                                           1 € 

Jalopeno, marineeritud kurk, sibul, tomat                                   0.50 € 

 

 

KERGEM NÄLJAPELETAJA 

(Ooteag ca 15 minutit) 

 

Pruulikoja klubivõileib friikartulitega                                          5.50 € 

(röstsai, kanafilee, peekon, juust, jääsalat, tomat, marineeritud kurk, sinep, 

majonees, tšillikaste) 

 

Keedetud pelmeenid                                                                    3.50 € 

majakaste 

hapukoor 

 

Poissmehe panniroog                                                                   5 € 

(praekartul, sink, praemunad, tomat, marineeritud kurk, majakaste) 

 

PRUULIKOJA LIHAVABA MENÜÜ 

(Ooteaeg ca 15 minutit) 

 

Pasta köögiviljadega koorekastmes                                             4 € 

 

Pasta kolme juustuga                                                                  4.50 € 

(sinihallitusjuust, parmesani juust, kadaka juust) 

 

 

PRUULIKOJA TOEKAD PRAED 

(Ooteaeg ca 25 minutit) 

 

SEALIHA 

Klassikaks saanud Pruulikoja seapraad                                        7 € 

(küpsetatud seapraad, hapukapsas, bešamellkaste) 

Lisand omal valikul 

 

Klassikaks saanud Pruulikoja Pidusöök                                        9 € 

(marineeritud ja fooliumis küpsetatud sealiha, seened, hapukurk, praekartul, 

tomat, majakaste. juust) 



 

Paneeritud karbonaad vutimunaga                                              7.50 € 

(sealiha, toorsalat, bešamellkaste) 

Lisand omal valikul 

 

KANA 

Üleküpsetatud kanafilee juustu ja ananassiga                            7 € 

(kanafilee, juust, ananass, majonees, bešamellkaste, porro-porgandisalat) 

Lisand omal valikul 

 

KALA 

Pruulikoja lõhefilee                                                                     8.50 € 

(fooliumis küpsetatud lõhefilee krevettide ja toorjuustuga, värske salat, 

majakaste) 

Lisand omal valikul 

 

Lõhefilee-liblikas carbonara kastmes                                          8.50 € 

(lõhefilee, värske salat, carbonara kaste) 

Lisand omal valikul 

 

Pruulikoja kebab friikartuliga või salatiga                                   5.50 € 

(kalkuni-vasikaliha kebab) 

Ooteaeg ca 15 minutit 

 

Lisandid praadidele: 

(sisalduvad prae hinnas) 

Praekartul, friikartul, küüslaugukartul, keedukartul, kartulipüree, riis, karririis, 

köögiviljad 

 

PRUULIKOJA MAIUSTUSED 

 

Vaarika - mascarponekook                                                           2.50 € 

 

Valge šokolaadikook                                                                     2.60 € 

 

Tšilline - šokolaadikook vaniljejäätisega                                       2.60 € 

 

Jäätise trio puuviljadega                                                             2.60 € 

 

Väikesed pannkoogid                                                                    2.50 € 

Vali kaks lisandid: 



kondenspiim 

mesi 

maasika toormoos 

jäätisepall 

Extra lisand:                                                                                0.50 € 

 

Soe  šokolaadikook maasika toormoosiga                                      2.50 € 


