MEKKin BAARIN MENU
MEKK:in kylmä herkkulautanen eli valikoima kylmiä välipaloja, jotka
tarjoillaan vadilla.

MEKKin baarissa kohtaavat Viron nykyinen juomakulttuuri ja moderni
MEKKSERIT

virolainen keittotaide.
MEKKin baarissa aloitamme aina juomista, sen jälkeen yhdistämme niihin
sopivat ruoat. Kun ravintola MEKKissä pääpaino on ruoalla ja juomapuoli
tukee kaikkia herkkuja, joita MEKKin henkilökunta on luonut, niin baarissa on
päinvastoin.

Valitse 2 ruokaa 12,00€ ǀ Valitse 3 ruokaa 18,00€ ǀ
Valitse 4 ruokaa 22,00€
Kevytsuolattua silliä ǀ marinoitua punajuurta ǀ piparjuurta ǀ kananmunaa ǀ
sillin mätiä

MEKKin baarissa on runsain vodkien ja paikan päällä valmistettujen snapsien
valikoima. Näiden intensiivisten ja terävien juomien tarjoiluun kiinnitetään
erityistä huomiota. Tietysti väkevien juomien lisäksi edustettuna ovat myös
paikalliset virvoitusjuomat, perinteiset cocktailit, joihin on luotu virolainen
säväys ja tasokkaat tee- ja kahvijuomat.
MEKKin baarin ruokavalikoimassa pääpaino on MEKKsereillä eli kylmillä
suupaloilla ja ruokavalikoimilla, jotka tarjoillaan pöytään vadeissa. Mekserit

Suolasienisalaattia ǀ hapankermavaahtoa ǀ marinoituja kantarelleja ja
perunalastuja
Turskanmaksaa ǀ kananmunaa ja ruohosipulin kanssa paahdettua
perunaa
Kevytsuolattua paahdettua lohta ǀ sitruunajogurtin ja taimenen mädin
kanssa
Maustettua kilohailia tartarin ǀ viiriäisenmunan ja kultaiseksi paistetun
perunakakun kanssa
Kolotsin tilan vuohenjuustokreemiä ǀ marinoitua punajuurta ǀ
paahdettuja pähkinöitä ja rapeaa näkkileipää

takaavat makuelämyksiä sekä vaativammalle elämyksiä etsivälle että

Paistettua suolasilavaa ǀ paahdetun mustan leivän ǀ piparjuurikreemin ja
punakaali-korianterisalaatin kanssa

vilkkaalle ystäväporukalle. Ne tarjoavat mahdollisuuden maistaa useita

Niittykarjan maksapasteijaa ǀ rapsakan savupekonin kanssa

ruokia, jakaa niitä seuralaisten kanssa ja viettää maukkaan ruoan parissa
jopa koko ilta. Mekserien lisäksi listalta löytyy myös tuhdimpia salaatteja,

Keittiömestarin kalalajitelma

MEKKin pääruokia ja maukkaita jälkiruokia. MEKKin tunnettu laatu ja aitous

Kylmäsavulohta tilli-sinappikastikkeessa ǀ turskanmaksaa ǀ paahdettua
perunaa ǀ kevytsuolattua paahdettua lohta sitruunajogurtin kanssa ǀ
kevytsuolattua silliä ǀ marinoidun punajuuren ǀ piparjuurikastikkeen ǀ
kananmunan ja sillin mädin kanssa

taataan myös baarissa!
Hyvää nautintoa!

22,00€

Keittiömestarin lihalajitelma
Kylmäsavustettua ankanfileetä punakaalisalaatin ǀ korianterin, punajuuren
ja punasipulin kanssa ǀ naudan paahtopaistia punasipulihillokkeen ǀ
suolasilavan, rapean leivän ja piparjuurikreemin kanssa

MEKKin BAARIN MENU

MEKKin baarin ruokavalikoimassa pääpaino on MEKKsereillä eli kylmillä
suupaloilla ja ruokavalikoimilla, jotka tarjoillaan pöytään vadeissa. Mekserit
takaavat makuelämyksiä sekä vaativammalle elämyksiä etsivälle että
vilkkaalle ystäväporukalle. Ne tarjoavat mahdollisuuden maistaa useita
ruokia, jakaa niitä seuralaisten kanssa ja viettää maukkaan ruoan parissa
jopa koko ilta. Mekserien lisäksi listalta löytyy myös tuhdimpia salaatteja,
MEKKin pääruokia ja maukkaita jälkiruokia. MEKKin tunnettu laatu ja aitous
taataan myös baarissa!

18,00€

ALKURUOAT I KEVYET RUOAT

PÄÄRUOAT

Marinoitua punajuurta ja raastettua vuohenjuustoa (kasvisruoka)

Kevyesti marinoitua ja paistettua siikaa

korianteria I karhunlaukkapestoa I rapeaa näkkileipää I
paahdettuja auringonkukansiemeniä

kantarelleja ǀ rosvopaistia ja rosmariiniöljyssä paistettua perunaa ǀ
turskanmaksaa ǀ omena-kuohuviinikastiketta

10,00€

24,00€

Kymäsavustettu ankanfileesalaatti
Punakaalisalaattia I hapankermaa I korianteria I punajuurta I punasipulia I
paahdettuja pinjansiemeniä
12,00€

Paistettua niittynaudanfileetä ja haudutettua naudanposkea
paistettua valkokaalia ǀ maa-artisokkakreemiä ǀ rapeaa lehtikaalia ǀ
mustaherukkakastiketta
28,00€

Kylmäsavulohta MEKKIN savustusuunista
tilli-sinappikastiketta ǀ piparjuurikreemiä ǀ paahdettua perunaa ǀ anisleipää
14,00€

MEKKIN kalakeittoa

JÄLKIRUOAT

kuhaa ǀ ankeriasta ǀ turskan maksaa ǀ juuripersiljaa ǀ viiriäisenmuna ǀ
korianteria ǀ taimenen mätiä

Valkosuklaa-briossi-vanukasta

16,00€

Karpalojäätelöä ǀ paahdettuja manteleita

Jäniskeittoa
Timjamissa karamellisoitua omenaa ǀ rapeaa anisleipää
9,00€

Kirkasta tattikeittoa ja karitsa-confit

7,00€

MEKKIN sorbetti- ja jäätelövalikoima
(gluteeniton, sorbetti laktoositon)
7,00€

paahdettuja setripähkinöitä ǀ palsternakkaa ǀ porkkanaa ǀ korianteria
16,00€

Suklaafondant ǀ crème brûlée ǀ luumuhilloa skyr-rahkaa
ja karamellisoitua mustaa leipää

Lämminsavulohta MEKKIN savustusuunista ja rapu-katkarapusalaattia

9,00€

perunakreemiä ǀ piparjuurta ǀ taimenen mätiä ǀ viiriäisenmuna ǀ tilliä
16,00€

MEKKIN käsityönä tehtyjen kakkujen valikoima: minisuklaatryffelikakkua ǀ karamellisoitua sitruunakakkua ǀ tyrni-tuorejuustokakkua

Palstenakka-perunapyree (kasvisruoka)

12,00€

tryffelijuustoa ǀ paistettua valkokaalia ǀ tattilientä ǀ
paahdettuja setripähkinöitä ǀ rapsakkaa juuriselleriä

MEKKIN juustovalikoima: Kolotsin tilan juustoja

14,00€

Paikan päällä valmistetut MEKKIN pelmenit liemessä
hapankermaa ǀ mausteyrttejä
12,00€

Kerrosvoileipä mustasta paahtoleivästä
Kolotsi-maatilan juustoa I paistettua kananmunaa I
rapeaa pekonia I perunalastuja
12,00€

Niittynaudan paahtopaistia rosmariini-pähkinäleivän päällä
Valkosipulimajoneesia ǀ cocktailkurkkuja ǀ rapsakoita perunalastuja ǀ
paahdettua sipulia
14,00€

luonnollista vuohenjuustoa ǀ mustapippurilla maustettua viinijuustoa
vuohenmaidosta ǀ tryffelijuustoa ǀ pikanttia lehmänmaitojuustoa ǀ paahdettuja
hasselpähkinöitä ǀ lakkahilloa ǀ näkkileipää ǀ kaurakeksiä
18,00€

