
LAITSERALLYPARK
Menüü

KOHVIPAUSID
1.KOHVIPAUS: Kohv, tee, küpsised 40g                                                                                            3,50 €/in

2.KOHVIPAUS: Kohv, tee, vesi 0,5l (gaseeritud, gaseerimata), küpsised 40g                                      5,00 €/in

3.KOHVIPAUS: Kohv, tee, vesi 0,5l (gaseeritud, gaseerimata), 1 soolane ja 1 magus pirukas              7,00 €/in

4.KOHVIPAUS: Kohv, tee, vesi 0,5l (gaseeritud, gaseerimata), puuviljavaagen                                   5,00 €/in

SUUPISTELAUAD

1.SUUPISTELAUD: Pähklivalik 20g, näkileivad 20g, puuviljavalik 40g                                             6,00 €/in
2.SUUPISTELAUD: Tandoori kana 80g, lihapallid vürtsika kastmega 60g, küüslauguleivad, 
metsaseene peekoni korvikesed 1tk, fetajuustu trüflid 2tk, juustu puuviljavaagen 80g                        10,00 €/in
3.SUUPISTELAUD: Riimsoolaliha krõbeleival 1tk, lõherull toorjuustukreemiga krõbeleival 1tk, 
üleküpsetatud crostini kitsejuustu ja murakamoosiga 1tk, BBQ seakeel 30g, täidetud munad 1tk, 
puuviljavalik 80g                                                                                                                                 11,50 €/in

SUPIVALIK

Tummine seljanka ürtide ja hapukoorega 300g, sai, leib                                                                        5,50 €/in

2-KÄIGULISED LÕUNA- JA ÕHTUSÖÖGID

1.MENÜÜVALIK: Hakkliha peekonirull (200g), keedukartul (200g), leeme kaste, 
värskekapsasalat majoneesi ja tilliga (150g), kirsistruudel (150g), leib, sai, kannuvesi                            11,50 €/in

2.MENÜÜVALIK: Kodune kotlet (200g), keedukartul (200g), koorene kaste, 
porgandisalat ananassiga(150g), kringel (150g), leib, sai, kannuvesi                                                     11,50 €/in

3.MENÜÜVALIK: Ahjus küpsetatud kanakints tomatikastmes (200g), metsik riis (150g),
Peedisalat majoneesiga (150g), šokolaadikook (150g), leib, sai, kannuvesi                                            11,50 €/in
4.MENÜÜVALIK: Seapraad (200g), ahjukartul (200g), praekapsas (200g),
kohupiima-õunakook (200g), leib, sai, kannuvesi                                                                                 13,00 €/in

Hinnad on eurodes (EUR) ning sisaldavad 20% käibemaksu! NB! LaitseRallyPark jätab endale õiguse eelpool nimetatud hindu korrigeerida!



3-KÄIGULISED LÕUNA- JA ÕHTUSÖÖGID
1.MENÜÜVALIK: Hapukapsa borš koduaia ürtide ja hapukoorega (300ml), 
pikkpoiss (150g), kartulipudru (200g), kapsa/porgandisalat (150g), 
kamavaht (150g), leib, sai, kannuvesi                                                                                                   15,00 €/in

2.MENÜÜVALIK: Rassolnik (300ml),
paneeritud kanafilee (150g), pannikartul (200g),
puuviljakompott banaani kreemiga (200g), leib, sai, kannuvesi                                                           15,00 €/in

3.MENÜÜVALIK: Kana nuudlisupp (300ml), 
liha Prantsuse moodi (200g),
toorjuustukook moosiga (150g), leib, sai, kannuvesi                                                                           16,00 €/in

4.MENÜÜVALIK: Frikadellisupp (300ml),
peekonikattega ahjulõhe (150g), Basmati riis (200g), porgandi õunasalat (150g) koorekaste,
kohupiimakreem keedisega, leib, sai, kannuvesi                                                                                  16,00 €/in

GRILLMENÜÜ
1.BBQ seakaelakarbonaad (150g)                                                                                                          9,00 €/in
2.Sealiha šašlõkk (150g)                                                                                                                         6,50 €/in
3.Kana šašlõkk (150g)                                                                                                                            6,00 €/in
4.Kergelt suitsune BBQ lõhe (150g)                                                                                                    10,00 €/in

Lisandid: Ürdivõiga ahjukartul (150g), suvikõrvitsa tšilli salat (150g), 
taluleib jõhvikatega, valik mahlasid                                                                                                       6,50 €/in

RIKKALIK PEOLAUD
SALATID: Nizza salat (150g), Saksa kartulisalat (150g), 
KALAVALIMIK: Volovanid suitsulõhe toorjuustukreemiga, täidetud munad anšoovisega
LIHAVALIMIK: krõbekoorikul rostbiif hapukurgiga, singirullid
SOE TOIT: kauboikartul hernestega (150g), köögivilja Julienne valges veinis (150g),
BBQ sisefilee punaveinikastmega (150g), praekapsas tumedas õlles küpsetatuna (150g), kuklivalik
DESSERT: rosinakringel
JOOGID: kohv, kannuvesi, mahl                                                                                                        27,00 €/in

LASTEMENÜÜ
Makaronisalat, kartulisalat, kananagitsad, ahjuviinerid, köögiviljalõigud dipikastmega, 
kartulikrõpsud, puuviljad, segumahl                                                                                                     11,50 €/in

Hinnad on eurodes (EUR) ning sisaldavad 20% käibemaksu! NB! LaitseRallyPark jätab endale õiguse eelpool nimetatud hindu korrigeerida!

HOMMIKUSÖÖK
Suitsusingi viilud, keedetud muna 1tk, juustuviilud, suitsuvorsti viilud, 
kurk, tomat, leib, sai, mahl, kohv                                                                                                            9,00 €/in


