SNÄKID

TOIDUD

Valik taimseid snäkke 2-le / 4-le
Baba ganoush, peedihummus, guacamole, marineeritud
oliivid, dolma, lobio, gluteenivaba kreeker
Neitsitorni veinitaldrik 2-le / 4-le
Vinnutatud sealihavorst, prosciutto, Iberico pasteet,
Manchego, Morbier, Gorgonzola, marineeritud oliivid,
mango-ingveri tšatni, grissinid

16 / 26

18 / 28

HOMMIKUSÖÖK
Kaerahelbe puder kardemoni, seemnete ja roosisiirupiga ( V,GF )

6

Must leib, ürdivõi, kilu, kapparid, keedumuna, marineeritud sibul
Omlett või munapuder murulauguga (GF)

6

Vali lisaks:
- Soolalõhe + 3
- Praetud peekon +2
- Praetud spinat küüslauguga (Gf, V) +2
Avokaado võiku (V)

8

Vali lisaks:
- Soolalõhe +3
- Posheeritud muna +1,5
Inglise Hommikusöök

8

Praemuna, peekon, grillvorst, küpsetatud tomat, seened, leib, oad
tomatikastmes
Granola (GF, LF)

6

Jogurt, puuviljasupp mündiga, isetehtud granola

VÕILEIVAD
Neitsitorni kiluvõileib

7

Must leib, ürdivõi, kilu, kapparid, keedumuna,
marineeritud sibul
Kale-seene võileib (V)

10

Must leib, praetud kale küüslauguga, praetud seened,
baba ganoush, marineeritud sinepiseemned,
marineeritud sibul, ürdikaste
Croissant prosciutto ja Manchego juustuga

9

Croissant, ürdivõi, rooma salat, prosciutto, Manchego,
vinnutatud tomat
Taimne klubivõileib (V)

12

Focaccia, jogurti-mündikaste, tsukiini, baklažaan, Rooma
salat, avokaado, tomat, marineeritud sibul

Kõik võileivad saadaval ka gluteenivaba leivaga + 1

SALATID
Proteiini kauss (V, Gf)

10

Värvilised röstitud porgandid ja peedid, vinnutatud tomat, tatar,
avokaado, edamame oad, spinat, miso kaste
Meze kauss (Gf)

10

Hirss, dolma, peedihummus, kurk, tomat, marineeritud oliivid,
praetud halloumi juust, marineeritud lillkapsas
Arbuusi "pitsa" (Gf)

TOIDUD

12

Arbuus, feta juust, kirsstomatid, rukola, balsamico kaste,
kapparid
Nizza salat (Lf, Gf)

14

Rooma salat, tuunikala, keedumuna, tomat, praekartul,
praetud türgi oad, oliivid, remulaad

PEAROAD
Läätsekarri grillitud Rooma salati, laimi ja tšilliga (V, GF)

7.5

Grillitud tuunikala steik (LF)

12

Värske salat, seesamiseemned, laim, remulaad
Sinimerekarbid valge veini kastmes, grillitud leivaga

14

Souvlaki vardad

12

Kanakintsuliha, sibul, paprika, suvikõrvits, jogurtikaste, sidrun

LISANDID
Griillitud maisitõlvik võiga (GF)

4

Grillitud köögiviljad (GF, V)

5

Tsukiini, baklažaan, paprika, kirsstomat, sibul
Võiga praetud kartulid (GF)

5

Porgandi ja pastinaagi friikad (GF, V)

5

MAGUS
Jäätisekokteil
ploomimahl, õunamahl, apelsinimahl või multinektar
Valik kooke
Uuri teenindajalt lisaks meie kookide ja pirukate valiku kohta

Palun teavitage teenindajat oma eridieetidest ja allergiatest,
et saaksime nendega arvestada!
KÕIK VEGAN TOOTED ON LAKTOOSIVABAD!
V= VEGAN
GF = GLUTEENIVABA
LF = LAKTOOSIVABA

6

