
JAGAMISEKS

TAGLIERI MISTO  22
valik Itaalia sinke ja juuste mahlaste  
hooajaliste viljade ning oliividega

ALSACE´I LEEGIPIRUKAD 

SUITSUPEEKON &  
KARAMELLISEERITUD SIBUL 13
creme fraiche´i, suitsupeekoni,  
sibula, tüümiani ja juustuga

VÜRTSIKAS CHORIZO &  
JALAPENO 14 
creme fraiche´i, chorizo vorsti,  
karamelliseeritud sibula, tšilli, 
jalapeno, küüslaugu ja juustuga

SUITSULÕHE & KAPPARID 14
creme fraiche´i, külmsuitsulõhe,  
kapparite, sidruni, punase sibula,  
värske murulaugu ja juustuga

KITSEJUUST & PIRN 13
creme fraiche´i, kitsejuustu,  
pirni, mee, estragoni ja rukolaga

V – vegan  

V* – veganversioon saadaval  

Allergeenide kohta saad lisainfot teenindajalt  



REIS ÜMBER MAITSETE MAAILMA

KERGEMAD

KREEMJAS LÄHIS-IDA HUMMUS V 11  
grillitud pita saia ja köögiviljadega

VÜRTSIKAD HIIDKREVETISABAD  19
vastupandamatus tšilli-, küüslaugu- ja  
valge veini kastmes ahjusooja ciabattaga

BÖFF  19
vutimuna, punase sibula, kapparite ja kiluga

TOAST SKAGEN 15
krevetisalat forellimarjaga hõrgul prantsuse võisaial

BURRATA CAPRESE 14
kumato-, ploom- ja kirsstomatite, värske basiiliku-
seedermänni pesto ja grillitud ciabattaga

KERGELT VÜRTSIKAS TOMATISUPP V* 10
röstitud kirsstomatite, värskete ürtide ja  
Andri-Peedo kitsekreemjuustuga

NERO SUSHI-SALAT  15
sashimi tuunikala, nori, daikoni, wakame,  
sushiriisi, ingveri ja wasabi-aioliga

CAESARI SALAT – KLASSIKALINE,  
KANA VÕI KREVETTIDEGA  12 | 16 | 18
krõmpsuv Rooma salat ahjutomati,  
röstitud ciabatta ja Parmigiano Reggianoga

KULDSED FRIIKARTULID  7
ohtra trühvlijuustu ja trühvlimajoneesiga või  
küüslauguse maitserohelisega

KRÕBE BATAAT  7
tšillimajoneesi ja karulaugu-aioliga

FATTOUSH EHK LIIBANONI SAIASALAT V   11
Rooma salati, tomati, kurgi, redise, 
granaatõunaseemnete, krõbeda pita saia õhikute 
ja värske tsitruse-granaatõuna kastmega 

TOEKAMAD 

KIIEVI KOTLET 21
klassikaline kanafileekotlet krõmpsuvate suhkruherneste, 
tsitruselise rohelise salati ja kartulipüreega

PISTAATSIAPÄHKLITE JA ÜRTIDEGA 
MAITSESTATUD LAMMAS 26
ahjuküüslaugu ja punaveinikastmega

AEGLASELT KÜPSENUD PÕRSARIBID 18
ahjuküüslaugu ja BBQ kastmega

VÜRTSIKAS TAI PUNANE KARRI – KANA, 

KREVETTIDE VÕI KÖÖGIVILJADEGA V* 17 | 19 | 13
aromaatse basmatiriisiga

PELMEENID IBEERIA SEALIHA JA 
KUNINGSERVIKU TÄIDISEGA 16
hapukoore, maitserohelise ja äädikaga

RIKKALIK NAPOLI LASANJE 15
veiseliha, röstitud kirsstomatite ja koorese 
tomatikastmega

LISANDID

kreemjas kartulipüree  5

grillitud köögiviljad V 6

fattoush ehk Liibanoni saiasalat V 5

steigifriikartulid V 5

krõbe bataat V 5

KASTMED

klassikaline punase veini kaste 

vürtsikas-ürdine chimichurri V 

koorene piprakaste  

MAITSEVÕID

basiiliku & rohelise pipraga 

küüslaugu & murulauguga 



GRILLILT

TERVE GRILLITUD KALA  24
röstitud spargli ja kirsstomatite,  
valge veini kastme ning kuuma laimiga

LIHAVEISE FLANK-STEIK  28
ahjuküüslaugu ja vürtsikas-ürdise Argentiina 
chimichurri kastmega

KANABURGER  16 | 11
grillitud kanafilee, brioche-kukli, 
sinihallitusjuustu, rantšo-kastme, 
krõmpsuva salati, tomati, 
punasibulamoosi ja friikartulitega

VEISELIHABURGER  18 | 13
veiselihapihvi, brioche-kukli, marineeritud 
punasibula, austerserviku, värske 
soolakurgi, tomati, krõmpsuva salati, 
karulaugumajoneesi, Andri-Peedo 
Grand Old juustu ja friikartulitega

BEYOND MEAT BURGER V 17
Beyond Meat pihvi, gluteenivaba kukli, 
küüslaugumajoneesi, tomati, guacamole, 
marineeritud punasibula ja kurgi, veganjuustu 
ja friikartulitega

MAGUS

KAISERSCHMARRN 9
kohev Austria pannkook kuumade kirsside  
ja vaniljekastmega

BROWNIE-BRÜLEEKREEM 11
värskete marjade ja maasikasorbetiga  

KEY LIME PIE  8
klassikaline Ameerika laimikook

SOE VIINI ÕUNASTRUUDEL  8 
vaniljekastmega

KIIVI- VÕI MAASIKASORBETT V 5 


