Põldotsa talu menüü valikud kahepäevase olemise toitlustuseks
Menüü 1
1. päeva hommikupoolikul, saabumine
•
•
•
•

Toekas võileib ahjuliha ja sibulamoosiga
Ciabatta kergsoolalõhega avaokaadokreemisel padjal
Tee koduaia ürtidest, kohv
Jõhvikalimonaad ja maitsevesi

Lõuna
•
•
•

Kodune kana-riisisupp
Ahjusoe täisterakukkel maitsevõiga
Pariisi õunakook soolakaramelli ja toorjuustu kreemiga

Grillõhtu
•
•
•
•
•

Grillitud seakaelakarbonaad ja kanakintsuliha
Köögivilja vardad teriyaki kastmes
Coleslaw e. toekas kapsa-porgandisalat
Köögiviljad dipikastmega
Ahjusoojad kuklid maitsevõiga

2. päeva hommik
•
•
•

Neljavilja puder
Omlett singi ja juustuga
Tee, kohv, maitsevesi, jõhvikamorss

Lõuna
•
•
•
•

Kartulipuder ja hapukoorese hakklihakastmega
Ahjusoe gurmeeleib maitsevõiga
Kamamaius mustikamoosi ja vaarikatega
Tee, kohv, morss, maitsevesi

Hinnastus
Orienteeruvalt 45 € inimese kohta. Minimaalselt 10 suud.
Maksumus sõltub inimeste arvust, erisoovidest ning kas ja milline pidutordi või kringli soov on.
Menüü hind sisaldab pitsi „Põldotsa kanget“ ja pokaali majaveini alljärgnevast valikust
Valge vein Soave Classico DOC (Itaalia)
15 € pudel
Punane vein DUE Veneto Rosso IGT (Itaalia)
15 € pudel
Vahuvein Soave DOC Brut Spumante di Qualità (Itaalia) 15 € pudel
Mõistagi on võimalus veine juurde osta nagu ka muid napse ja kokteile Garaaži baarist.
Arvega tasumisel lisandub käibemaks.

Menüü 2
1. päeva hommikupoolikul, saabumine
•
•
•
•

Üleöö kaerapuder marjade, seemnete ja mandlilaastudega
Võileib täistera chiabattal
Puuviljad
Tee, kohv ja maitsevesi ürtide ja sidruniga

Lõuna
•
•
•

Toekas hapukapsa borš sealihaga
Käsitööleib, ahjusoe kukkel ja maitsevõi
Mustikakissell riisipudruga

Grillõhtu
•
•
•
•
•
•
•

Grillitud sea kaelakarbonaad ja kanakintsuliha
Ahjukartulid küüslauguga
Värske salat tomati ja fetaga
Marineeritud peet
Vähesoolane hapukurk
Külmad kastmed tartar ja sriracha
Käsitööleib, ahjusoojad kuklid maitsevõiga

2. päeva hommik
•
•
•
•
•

Hommikupuder seemnete ja kliidega
Omlett singi ja juustuga
Singi ja juustu valik
Kurk ja tomat
Leib, sai, maitsevõi, või

Lõuna
•
•
•
•

Smooritud kana koorekastmes
Keedukartul
Värskekapsa-kurgi salat
Kihiline küpsisemagustoit

Hinnastus
Orienteeruvalt 45 € inimese kohta. Minimaalselt 10 suud.
Maksumus sõltub inimeste arvust, erisoovidest ning kas ja milline pidutordi või kringli soov on.
Menüü hind sisaldab pitsi „Põldotsa kanget“ ja pokaali majaveini alljärgnevast valikust
Valge vein Soave Classico DOC (Itaalia)
15 € pudel
Punane vein DUE Veneto Rosso IGT (Itaalia)
15 € pudel
Vahuvein Soave DOC Brut Spumante di Qualità (Itaalia) 15 € pudel
Mõistagi on võimalus veine juurde osta nagu ka muid napse ja kokteile Garaaži baarist.
Arvega tasumisel lisandub käibemaks.

