Buffee menüü
30 - 100-le inimesele, serveeritakse vaggnatega või marmiidis.
Hinnad alates 01.07.2017

Külm buffee
1 ) K ü l m b u f f e e n r. 1 (10 € /inimene): Eesti käsitööjuustud, erinevad hispaania-ja
itaaliapärased singid-vorstid, singirullid, täidetud munad, kartulisalat, seenesalat, soolalõhe,
heeringatarar, paneeritud sprotid, oliivid, leiva-saia krõpsud, hapukurk ja hummus.
2 ) K ü l m b u f f e e n r. 2 (13 € /inimene): Eesti käsitööjuustud, erinevad hispaania-ja
itaaliapärased singid-vorstid, singirullid, täidetud munad, seenesalat, kartulisalat, rosolje,
marineeritud köögiviljad, soolalõhe või soolasiig, suitsulõhe, kalamari, lihalõigud, heeringarartar,
paneeritud sprotid, ollivid, leiva-saia krõpsud, hapukurk, hummus ja sibulamoos.
3) Külm buffee nr. 3 (17 € /inimene): heeringa-õuna tartar wakame ja vutimuna, soolalõhe
ürdikrõbusk wasabikreem, leivakoorikus sprotid, krõbedad krevetid ploomikastmega, röstitud
peet kitsejuustuga, tomati-mozzarella suupisted käsitööpestoga ja Vana Tallinna balsamicoga,
kanamaksa patee sibulamoosiga, valik eesti käsitöö juuste mustsõstrakeedisega, pardifilee
balsamicokirssidega, röstitud maheveis rõikakreemiga, kreemi trio pitaleivaga (hummus,
karamellistatud lillkapsas, röstitud baklažaan).
4) Külm buffee nr.4 (18 € / inimene): teriyaki kanavardad, miniburgerid, hiidkrevetid
kataifi taignas, grillitud ribi mustikakastmes, heeringa-õuna tartar (topsis), kalamari sibula ja
hapukoorega (topsis), suitsukalasalat (väikestes topsides), juustupallid (3 tk), hummus
pitaleivaga ja granaatõunaseemnetega

Soe buffee
1) Soe buffee nr 1 (10 €/inimene):
Seasisefilee või kanafilee (vali 1)
Värske salat (ruccola mix, ürdiõlikaste, kirsstomatid, kurk, seemned, granaatõunaseemned ja

balsamico kaste)
Lisandi valikud (mille seast võimalik valida kuni 2 erinevat) : risotto, köögiviljaläätsed, soolas
küpsetatud kartul, kartuli-selleri tamp või ürdikartul.
Kastmed: punase veini kaste, kreeka-jogurti kaste.
Käsitööleib, ciabatta, ürdivõi
2) Soe buffee nr 2 (14 €/inimene):50%liha+50%kala
Lihavalikud: sealiha või kanafilee
Kalavalikud: lõhefilee või kohafilee
Värske salat (ruccola mix, ürdiõlikaste, kirsstomatid, kurk, seemed, granaatõunaseemned ja
balsamico kaste).
Lisandi valikud (mille seast võimalik valida kuni 2 erinevat) : risotto, köögiviljaläätsed, soolas
küpsetatud kartul, kartuli-selleri tamp või ürdikartul.
Kastmed: punase veini kaste, kreeka-jogurti kaste või valge veini kaste.
Käsitööleib, ciabatta, ürdivõi
3) Soe buffee nr 3 (18 €/inimene):
Madaltemperatuuril küpsetatud Märjamaa mahelammas, rikkalik roheline salat
Lisandi valikud (mille seast võimalik valida kuni 2 erinevat): võis praetud krõmpsud köögiviljad,
laimi-ürdirisotto või ürdikartulid.
Kastmed: demi-glace kaste
Käsitööleib, ciabatta, ürdivõi
4) Soe buffee nr 4 (16 €/inimene):
Soolas küpsetatud valge kalafilee (koha või siig)
Lisandi valikud (mille seast võimalik valida kuni 2 erinevat) : võis praetud krõmpsud köögiviljad,
laimi-ürdirisotto või ürdikartulid.
Kastmed: valge veini kaste, Põldsamaa Kuldse kaste
Käsitööleib, ciabatta, ürdivõi

Tordid
Pakume ka kohapeal valmistatud kondiitritooteid:
Napoleonitort 20 € / kg

Shokolaaditort 22 € / kg
Cupcake 3.00 € / tk
Sefiiritort 18 € / kg
Mascarpone-marja tort 22 € / kg
Minipavlovad 2.50 € / tk
Kohupiima-shokolaaditort 22 € / kg

Joogid
Karastusjoogid
Maitsevesi 1.5 L 2.50 €
Maja jäätee 1L 2.90 €
Majalimonaad 0.33L pdl 2.50 €
Mahl 1L (Põltsamaa) 4 €
(õun, apelsin, tomat, multinektar, jõhvikas)

Õlu /Siider
Saku Originaal vaadis 30L 185 €
Sommersby õunasiider vaadis 30L 199 €

Vahuvein
Brut Reserva Cava DO, SeguraViudas, Hispaania 75cl 23.00€
Canella Prosecco DOC, Itaalia 75 cl 23.00 €
Alates 5.pudelist 20.00 €
Alates 10.pudelist 18.00 €

Bellini Cocktail, Canella Itaalia 75 cl 23.00€

Valge vein
M a j a v e i n : Marrenon Classique Blanc (Clairette, Viogner, Ugni-blanc) Luberon AC,
Prantsusmaa 100 cl 16.00 €
Vinho Verde, Raza, Portugal 75 cl 20.00 €
Alates 5.pudelist 18.00 €
Alates 10.pudelist 16.00 €

Punane vein
Majavein: Marrenon Classique Rouge (Grenach, Syrah) Luberon AC, Prantsusmaa 100 cl 16.00€
Tempranillo, Finca Emilia, Hispaania 75 cl 20.00 €
Alates 5.pudelist 18.00 €
Alates 10.pudelist 16.00 €

Kange alkohol
Zeljonaja Marka 0.5L 25 €
Alates 5.pudelist 19.00 €
Alates 10.pudelist 16.00 €

Russki Standart 1L 64.00 €
Alates 5.pudelist 53.00 €
Alates 10.pudelist 42.00 €

Beefeater Gin1L 50.00 €
Alates 5.pudelist 35.00 €
Alates 10.pudelist 33.00 €

Havana Rum 52.00 €
Alates 5.pudelist 36.00 €
Alates 10.pudelist 34.00 €

Metaxa 5* 1L 60.00 €
Alates 5.pudelist 49.00 €
Alates 10.pudelist 44.00 €

Vana Tallinn 0.5L 27.00 €
Jägermeister 1 L 60 €
*Kange alkoholi pudeli hinnad kehtivad eeldusel, et kõik tellitud pudelid ostetakse välja.

