LAITSERALLYPARK
Menüü
Miinimumsumma roogade tellimisel on 150€ (v.a kohvipauside puhul)! Väiksematele tellimustele
lisandub transpordi tasu 20€.
Toitude valmistamisel saame arvestada allergiate ning toitumiseelistustega. Küsi lisa tellimust esitades!
NB! Tellimused tuleb esitada vähemalt neli tööpäeva enne sündmuse toimumist!

KOHVIPAUSID
1.KOHVIPAUS: Kohv, tee, küpsised 40g

4 €/in

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

5,50 €/in

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

7,50 €/in

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

5,50 €/in

SUUPISTELAUAD
1.SUUPISTELAUD: Praetud kanatiivad 80 g, lihapallid magusa tšillikastmega 40g,
küüslauguleivad 80g, kevadrullid 60g, küpsetatud kartulikoored 40g, juustuvalik
viinamarjade, oliivide ja kreekeritega 50g/40g/20g, dipikaste

11,00 €/in

2.SUUPISTELAUD: Singirullid küüslaugu-juustutäidisega 40g, grissinid serrano singiga 40g,
juustuvalik viinamarjade, oliivide ja kreekeritega 50g/40g/20g, juurviljavalik dipikastmega 70g,
lõhevaht ja lestavõie leivakorvikestega 20g/20g/40g)

13,00 €/in

SUPIVALIK
Seljanka 300g, leib

5,00 €/in

Selge kalasupp, leib

5,00 €/in

Hernesupp suitsulihaga, leib

5,00 €/in

Kana-nuudlisupp, leib

5,00 €/in

Värskekapsaborš sealihaga, leib

5,00 €/in

Lisa supile juurde pirukas
Valikus (soolane): liha-riisipirukas, porgandipirukas, viineripirukas, mitmeviljacroissant
Valikus (magus): moonirull, kaneelirull, kreemisaiake, kohupiimasaiake

1,50 €/tk

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

2-KÄIGULISED LÕUNA- JA ÕHTUSÖÖGID
1.MENÜÜVALIK: Veiselihastrooganov kartulipüreega ja värske salatiga,
marja-kohupiimapurukook, leib, maitsevesi

12,00 €/in

2.MENÜÜVALIK: Kodused kotletid keedukartuli, koorekastme ja värske salatiga
Kodune õunakook, leib, maitsevesi

12,00 €/in

3.MENÜÜVALIK: Kartuli-lõhevorm külma ürdi-kurgikastme ning värske rohelise salatiga
kama-kohupiimakreem, leib, maitsevesi

13,50 €/in

4.MENÜÜVALIK: Klassikaline ahjuliha keedukartuli, praekapsa ja sinepise koorekastmega praeleemest
mahlane martsipani-rosina kringel šokolaadiglasuuriga, leib, maitsevesi, kohv
14,50 €/in

3-KÄIGULISED LÕUNA- JA ÕHTUSÖÖGID
1.MENÜÜVALIK: Selge lõhesupp
Kartuli-lõhevorm külma ürdi-kurgikastmega ning värske rohelise salatiga
Kohupiima purukook vaarikatega, maitsevesi

15,50 €/in

2.MENÜÜVALIK: Seljanka
Naturaalne seašnitsel küüslaugu-ahjukartuli, koorekastme ja peedisalatiga
Kama-kohupiimakreem, maitsevesi

16,50 €/in

3.MENÜÜVALIK: Kreekapärane fetajuustusalat
Täidetud kanakintsud tomati-juustuga, riisi, wokitud köögiviljade ja karrise kastmega
Sidrunine kohupiimakook, maitsevesi

18,00 €/in

4.MENÜÜVALIK: Suitsukana-viinamarjasalat
Praetud kohafilee, riisi, ahjuköögiviljade ja või-sidrunikastmega
Toorjuustukook maasikakastmega, maitsevesi

21,50 €/in

PEOLAUAD
Klassikaline:
KÜLMLAUD: kartulisalat, rosolje heeringaga, hapukurk, kõrvitsasalat, heeringas hapukoore ja sibulaga,
soolalõhe röstsaiaga, klassikalised täidetud munad, singirullid juustu-küüslaugu täidisega
SOE SÖÖK: ahjuliha, praekapsa, keedukartuli ja sinepise koorekastmega
MAGUSTOIT: mahlane martsipani-rosina kringel šokolaadiglasuuriga, kohv/tee (koor, suhkur)
LISANDID: maitsevesi, morss, leib, maitsevõi, sinep
23,50 €/in
Pidulik:
KÜLMLAUD: kartulisalat, Caesari salati kanaga, värske salat kirsstomatite ja mozzarella juustuga,
õrnsoolalõhe röstsaiaga, heeringas hapukoore ja sibula kattes, tortilla rullid tuunikalaga,
singirullid juustu-küüslaugu täidisega, kevadrullid magus-chillikastmega
SOE SÖÖK: ahjus küpsetatud lõhefilee, ahjuköögiviljade, riisi ja või-valgeveinikastmega
MAGUSTOIT: kodune Napoleoni kook, kohv/tee (koor, suhkur)
LISANDID: Maitsevesi, morss, leib, maitsevõi

36,00 €/in

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

GRILLMENÜÜ
Kana-köögiviljavarras 150g

7,50 €/in

Sealihašašlõkk 150g

7,50 €/in

BBQ grillribi

9,50 €/in

Liha kõrvale:
Küüslaugused kartulisektorid 150g, värviline vitamiinisalat 150g, külm küüslaugukaste,
leib, morss, maitsevesi

6,50 €/in

LASTEMENÜÜ
SOOLANE: Kartulisalat 100g, viinerid 4tk, lihapallid 4tk, kananagitsad 4tk, juustupallid dipiga 6tk/20g,
köögiviljad (paprika, lillkapsas, kurk, porgand) külma dipikastmega 100/20g,
puuviljavaagen 100g, küpsisevaagen (magus ja soolane valik) 40g, morss
10,00 €/in

HOMMIKUSÖÖK
1.MENÜÜVALIK: Hommikupuder moosiga, soolane pirukas, kohv/tee, morss, vesi
2.MENÜÜVALIK: Hommikupuder moosiga, mini-croissant, leib, (röst)sai, salatilehed,
tomat, kurk, juust, sink, õrnsoolalõhe, või, kohv/tee, morss, vesi

6 €/in
10,00 €/in

3.MENÜÜVALIK: Hommikupuder moosiga, praemuna ja peekon, mini-croissant, leib,
(röst)sai, salatilehed, tomat, kurk, juust, sink, õrnsoolalõhe, või, kohv/tee, morss, vesi

14,00 €/in

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

