À La Carte
EELROAD

PÕHIROAD
TURSAFILEE 15€ ( L, G )
tursafilee, kinoa orzotto lillkapsaga, roheline hernes, tursamaksa majonees tilliga,
soolatud munakollane, koorekaste murakagatega

HÜGGE RETTER
TEMPURA KREVETID 7€ ( G )
tempura krevetid, kodune magus tšillikaste, laim

PORTOBELLO “STEIK“ 8€ ( L )
grillitud portobello seen, artišokki hummus, värske kitsejuust Kalamasti meierist, salat
porulaugu, kõrvitsaseemnete ja karamelliseeritud sibulaga

PARDIFILEE 16€ ( L )
pardifilee, karamelliseeritud kõrvits, pastinaagipüree, jõhvika geel, mini porgandid,
foie gras kaste

HIRVE VÄLISFILEE 19€ ( L )
hirve välisfilee, pirnipüree, mustjuur rosmariiniga, chimichurri kollase peediga,
mustsõstrakaste

SUPP
RIKKALIK PULJONG KALAMASTI MEIERI KITSE LIHAST 8€
kukkeseene-kreemsupp, krutoonid suitsutatud paprikaga, praetud peekon

VEISELIHA STEIK 20€ ( L )
veiseliha steik, topinambur, sibul hautatud puravik seentega, brokoli, trühvli kaste

LISANDID
NOOR KARTUL ROSMARIINIGA 3€
FRIIKARTULID 3€
VÄRSKE SALAT 3€
HOOAJALISED GRILLITUD KÖÖGIVILJAD 3€
BATAADI FRIIKARTULID 4,5€

SALAT
SALAT MEREANDIDEGA 8€
salati mix, kirsstomatid, kurk, marineeritud koolrabi tilliga, avokaado, tiigerkrevetid,
mereannid

leib seemnetega, kreemjuust, suitsutatud forelli filee, mädarõika majonees, salati mix,
kurk, maitseroheline, soolatud munakollane

SALAT SOE KÜÜLIKUMAKSEGA 8€ ( L, G )

KAMMKARBID JA FORELL 9€ ( L )
kammkarbid ceviche, õrnsoola forell, angerja emulsioon, marineeritud koolrabi tilliga,
lillkapsa kreem

puraviku-kreemsupp, murulauk, leivakrõpsud, roheline õli

SMØRREBRØD SUITSUTATUD FORELLI FILEEGA 7€ ( L, G )

METSKITS 9€
õrnsuitsutatud kitse carpaccio, soolatud seened, pikantne majonees jõhvikatega,
juurseller trühvliga, krõbe topinambur

PURAVIKU-KREEMSUPP 6€ ( L, G )

MAGUSTOIDUD

salat oakleaf, mini spinat, küülikumaks, kirsstomatid, marineeritud kõrvits, kõva juust,
leivakrõpsud

NISUNUUDLI-WOK KÖÖGIVILJADEGA 7€ ( G )

NISUNUUDLI-WOK KÖÖGIVILJA JA KANAGA 8€ ( G )

NISUNUUDLI-WOK KÖÖGIVILJA JA TIIGERKREVETTIDEGA 9€ ( G )

BURGER 100% VEISELIHAPIHVIGA 13€ ( L, G )
käsitsi valmistatud veiselihapihv, brioche sai, peekon, cheddari juust, frillise salat,
tomatid, marineeritud kurk, buffalo kaste, karamelliseeritud sibul, friikartulid

ÕUN JA MANDEL 6€ ( L, G )
õuna tart, mandli jäätis rosmariiniga, pähkli pralinee, maltoosa karamell

BRUNOST JA ASTELPAJU 6€ ( L, G )
brunost juustukook, astelpaju sorbett, mustika geel, besee

VALGE ŠOKOLAAD JA MARJAD 6€ ( L, G )
valge šokolaadi kreem, küpsetatud valge šokolaad, vürtsikas biskviit, kuivatatud
marjad ja metsamarjade geel

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

L – sisaldab laktoosi
G – sisaldab gluteeni
Teavet roogade koostise ja allergeenide kohta saate ettekandjalt.

