HÜGGE RETTER

À La Carte

Pearoad

KREVETITEMPURA 7 € (G)

VEISESTEIK 18€ (L)

krevetitempura, kodune magus tšillikaste, laim

veisesteik, röstitud brokkolivarred, aioli kaste musta küüslauguga, marineeritud punane
sibul, küpsetatud peedipüree, demi-glace'i kaste šiitake seentega

EELROAD
VINNUTATUD SINGI SALAT 8€

KOLLANE PEET 7 € (L, G)

lehtsalat, vinnutatud sink, kirsstomatid, kurgid, pirnikaste, maapirnikrõpsud

küpsetatud kollase peedi tartar, kroketid valgete ubade, kikerherneste ja köömnetega,
ürdimajonees, apelsinisiirup astelpajuga, mangoldilehed

VEISELIHA PASTA 9 € (L, G)
Casareccia pasta, tomati-koorekaste, marineeritud veiseliha, basiiliku pestokaste

MEREANNIPASTA RANNAKARPIDEGA 10 € (L, G)
mustad spagetid, rannakarbikaste, mereannid, brokkoli ja päikesekuivatatud tomatid

metssea põsed, küpsetatud maapirnipüree, portobello seened hautatud selleri, trühvli ja
laagerdatud juustuga, marineeritud redis, vürtsikas piprakaste

RANNAKARBID 250 g, 7 € (L, G)
rannakarbid, tomati-koorekaste, küüslauk, šalottsibul ja estragon

PARDIFILEE 16 € (L)
pardifilee, glasuuritud pastinaak mee ja rosmariiniga, küpsetatud kaalikapüree, õuna- ja
mustsõstra želee, kalvadose kaste

ARKTIKA PAALIA 9 € (L)
kodusuitsutatud Arktika paalia filee, kurgid, siia kalamari, hapukoore-merevetikakaste,
tillivõi, mädarõikamajonees, norikrõpsud

HIRVEBURGER 12 € (L, G)
nupsusai, peekon, cheddari juust, frillise salat, tomatid, marineeritud punane sibul,
magus sinep, aioli kaste, friikartulid

METSSEA PÕSED 17€ (L)

KOHAFILEE 15 € (L)
kohafilee, lillkapsas ja mandel, kroketid sproti ja rohelise sibulaga, fenkolipüree
mädarõikaga, tilliõisikukaste

HIRV 10 € (G)
kuivatatud hirveliha, aioli kaste musta küüslauguga, sellerijuure salat trühvlipalsamikastmega, metsaseened, tumeda õlu krõpsud

LASNA MAKI 15 € (L, G)

SUPID

sushiriis, nori, kanafilee, suitsukana, peekon, Eesti juust ja cheddari juust, peekon ja
kolme sorti kaste

NORRA KALASUPP 8€ (L)

LISANDID
NOOR KARTUL ROSMARIINIGA 3€
FRIIKARTULID 3 €
VÄRSKE SALAT 3€

koorepuljong, pelamiid, juurviljad ja fenkol, punase ja valge kala fileed, rannakarbid,
tillivõi

HOOAJALISED GRILLITUD KÖÖGIVILJAD 3€

SUITSUPULJONG 8€

MAGUSTOIDUD

Skål 12 € (L, G)
juustu- ja lihavalik, kapparid, aioli kaste, marineeritud paprikad tuunikalaga,
leivakrõpsud

hautatud lambaliha, kartul, porgand, sellerijuur ja šiitake seened

murakakreem, pruunjuustu jäätis, krõbe kaerahelbekate valge šokolaadiga

LASTE MENÜÜ
KOORENE KANAPASTA 5 € (L, G)
KARTULIPÜREE VALGE KALA FILEEGA 5€ (L)
KANANAGITSAD FRIIKARTULIDEGA 5 € (G)
JÄÄTIS 3,5 € (L)

MURAKAS PRUUNJUUSTUGA 6 € (L, G)

SALAT

KARAMELLIVAHVLID 6 € (L, G)

MEREANNISALAT 8 €

vaniljevahvlid, karamellijäätis kaneeliga, marineeritud pirn, skyri kreem

kirsstomatid, kurk, marineeritud fenkol, avokaado, tiigerkrevetid, mereannid

PÕLDMARI PUNASE APELSINIGA 6 € (L, G)
L – sisaldab laktoosi
G – sisaldab gluteeni

Teavet roogade koostise ja allergeenide kohta saate ettekandjalt.

punase apelsini sorbett, kondenspiim põldmarjaga, mandlibiskviit, šokolaadilaastud
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