MENÜÜ
Tellimine letist!
Keskmine ooteaeg on 15–20 minutit, v.a päevapakkumised, mida saab kiiremini.
Telli toit ette või koju, telefon +372 327 0700.
Kõiki toite saab kaasa tellida.
HOMMIKUEINED
1.
2.
3.

Härjasilmad peekoniga (muna, praetud peekon, röstsai, kurk, tomat)
Omlett peekoniga
Hommikupuder (mitmeviljahelbed, piim, moos/või)

2,70
4,40
1,50

EELROAD JA SUUPISTED
4.

4,20
Caesari salat (salatisegu, kanafileetükid, kirsstomat, kurk, parmesan,
röstsai, Caesari kaste)
5.
Juustupallid kastmega*
3,30
6.
Friikartulid kastmega*
2,00
7.
Kanatiivad kastmega* 6 tk / 12 tk
3,60/6,10
8.
Vürtsikad kanatiivad kastmega* 6 tk / 12 tk
3,60/6,10
9.
Küüslauguleivakesed kastmega*
2,50
10. Soojad nacho'd kahe juustuga
2,50
2,50
11. Pelmeenisuupiste kastmega*
12. Sibularõngad kastmega* 10 tk /20 tk
2,30/3,80
13. Tulised jalapeno-juustupallid kastmega*
3,30
14. Suupistevaagen 2-le / 4-le (kartulilaastud, sibularõngad, kanatiivad, 8,00/15,00
kebab, pärlsibul, kaste*)
* Kastmete valik (hinna sees, vali üks): majakaste, küüslaugukaste, punane kaste
Lisakaste:
0,50
KODUSED TOIDUD
15.
16.
17.
18.

Kartulisalat/rosolje
Seapraad (sealiha, hapukapsas, keedukartul, kaste*)
Seljanka väike/suur
Pannkoogid singi ja juustuga 1 tk / 2 tk (pannkoogid singi ja
juustuga, toorsalat, kaste*)

1,70
5,90
1,80/3,40
3,30/5,90

PASTAD
19.
20.
21.

Lõhepasta sinihallitusjuustuga (pasta, lõhefileetükid, porru, rõõsk
koor, oliivid, sinihallitusjuust)
Pasta carbonara koorekastmes (pasta, peekon, sibul, petersell, rõõsk
koor, parmesan)
Kanapasta
toorjuustukastmega
(tagliatelle'd,
kanafileetükid,
toorjuust, rõõsk koor, rukola, kirsstomatid, parmesan)

5,50
5,50
5,50

PRAED
22.
23.
24.

6,90
Pätsi grillitud kanafilee (kanafilee, toorsalat, lisand**, kaste*)
6,90
Grillitud seafilee (marineeritud seafilee, toorsalat, lisand**, kaste*)
7,20
Grillitud seafilee sinepimarinaadis (sinepimarinaadis seafilee, sibul,
ananass, majonees, juust, toorsalat, lisand**, kaste*)
25. Pätsi pelmeenid (13+13 tk) (keedetud pelmeenid, frititud pelmeenid,
5,90
tomat, porru, kaste*)
26. Krõbedad kanafileeribad friikartulitega (frititud kanafilee, friikartul,
5,90
toorsalat, kaste*)
** Lisandite valik (hinna sees, vali üks): ahjukartul, kauboikartul, praekartul sibulaga,
friikartul, keedukartul, aedviljasegu, riis, toorsalat
Lisand eraldi
1,50
* Kastmete valik (hinna sees, vali üks): majakaste, küüslaugukaste, punane kaste
HAMBURGERID
27.

Grillburger peekoni ja juustuga (käsitöökukkel, 100% veiselihast
pihv, suitsupeekon, Cheddari juust, „Frillice“ salat, marineeritud
punane sibul, soolakurk, tomat, salsakaste)

5,55

Grillburgeri
eine
(käsitöökukkel,
100%
veiselihast
pihv,
suitsupeekon, Cheddari juust, „Frillice“ salat, marineeritud punane
sibul, soolakurk, tomat, salsakaste, friikartulid)
29. Hamburger (käsitöökukkel, pihv, juust, tomat, marineeritud kurk,
ketšup, majonees, salatileht)
Lisandid: praemuna, jalapeno, suitsupeekon, Cheddari juust, frititud
sibularõngad

6,70

28.

3,00
1,00

LASTEPRAED
30.

Friikartulid viineriga väike/suur

2,30/3,10

31.

Koorene singipasta (pasta, sink, rõõsk koor, juust)

3,90

MAGUS
32.

Jäätis moosiga (valik: maasika-, banaani-, vanilje-, šokolaadi-,
vaarikajäätis)

2,50

33.

Jäätisekokteil vanilje- või šokolaadijäätisega (valik: piim, ananassi,apelsini-, kirsi-, ploomi-, segu-, õuna-, viinamarjamahl)
Pannkoogid moosiga/jäätisega/meega
Valik Pätsi kooke ja torte (tutvu väljapanekuga külmletis)

2,50

34.
35.

Karp kaasa
Tops kaasa

2,50

0,20
0,10

