RAVINTOLA MEKK
KAHVITAUKOMENUT 2019
Kahvitaukomenun tarjoilut on tilattava 24 tuntia ennen tapahtuman alkua
MENU
MEKKIN VOILEIVÄT
Hinta: 3,50 €/kpl (valinnat ilmoitettava etukäteen)
Kolotsin tilan vuohenjuustoa paahdettujen hasselpähkinöiden kanssa paistetulla leivällä
(kasvisruoka)
Kylmäsavulohta munavoin kanssa MEKKIN ruisleivällä

Hõbekala, marinoitua silakkaa ja kananmunaa anisleivällä tillin ja punasipulin kanssa
Mooskan tilan savusaunakinkkua pähkinä-rosmariinileivällä
Mediumiksi kypsennetty naudanfilee ruisleivällä punasipulimarmeladin kanssa

KANAPEE
Hinta: 3,00 €/kpl
Suolasienisalaattia ruohosipulin, punasipulin ja paistettujen perunoiden kanssa (kasvisruoka)
Vuohenjuustokreemiä retiisin ja ruohosipulin kanssa ruispaahtoleivällä (kasvisruoka)
Kilohaili-tartaria MEKKIN paahtoleivällä
Turskanmaksasalaattia kananmunan ja sipulin kanssa runsaassa voissa paistetulla leivällä
Kuivattua naudanlihaa ruohosipulin, punasipulin ja piparjuuren kanssa ruisleivällä
Kevytsuolattua silliä paahdetun sipulin kanssa mustalla leivällä
Kylmäsavustettua ankanfilettä karviaishillon kanssa runsaassa voissa paistetulla leivällä

MEKK – raikkaita ja moderneja makuja!
www.mekk.ee, puh. +372 680 6688
Hinnat ovat voimassa vuonna 2019 ja sisältävät arvonlisäveron 20 %. Yritys pidättää itsellään oikeuden muuttaa hintoja.

RUOKAISAT SUUPALALEIVÄT
Hinta: 5,50€ /kpl
Suupalavoileipä suolatun lohen kanssa
mustaa leipää aniksen kanssa I suolattua lohta I kananmunaa I sinappimajoneesia I
lehtisalaattia I ituja
Suupalavoileipä katkarapusalaatin kanssa
paahdettua briossia I tuorekurkkua I kananmunaa I tillimajoneesia
Suupalavoileipä mediumiksi kypsennetyn naudanlihan kanssa
pähkinä-rosmariinileipää I mediumiksi kypsennettyä naudanlihaa I sipulihilloketta I
suolakurkkua I lehtisalaattia
Suupalavoileipä paistetun kanan kanssa
täysjyväpaahtoleipää I sinappimajoneesia I rapeaa pekonia I lehtikaalia
Sipulipiirakka
tuoresalaattia marinoitujen tomaattien kanssa I paahdettua sipulia I yrttikastiketta

SUU MAKEAKSI
Hinta 6,00 €/hlö
Marjasmoothie
Valmiiksi leikattuja tuoreita hedelmiä
Hedelmä-marjasalaattia marengin ja Skyr-rahkan kanssa
Paistettua tuorejuustokakkua
Sitruunakakkua
Marja-rahkakakkua
MEKKIN makeisia
vaahtomakeisia I valkosuklaatryffeleitä I suklaatryffeleitä hasselpähkinöiden kera
Paikan päällä leivottuja erilaisia keksejä
kaurakeksejä I suklaakeksejä I kuminatikkuja I voikeksejä I mantelikeksejä

MEKK – raikkaita ja moderneja makuja!
www.mekk.ee, puh. +372 680 6688
Hinnat ovat voimassa vuonna 2019 ja sisältävät arvonlisäveron 20 %. Yritys pidättää itsellään oikeuden muuttaa hintoja.

JUOMAT

Mehu – appelsiini, omena, monihedelmä, ananas

25 cl 2,50€

Tuorepuristettu appelsiini- tai greippimehu

25 cl 5,00€

Virvoitusjuomat
Coca-Cola, Fanta, Sprite

25 cl 3,00€

Tyrnilimonadi

33 cl 5,50€

Mustaherukkalimonadi

33 cl 5,50€

Raparperilimonadi

33 cl 5,50€

Omena-karpalolimonadi

33 cl 5,50€

Kivennäisvesi Värska
Hiilihapollinen | hiilihapoton

33 cl 3,50€

Olut
Saku Originaal

50 cl 5,00€

Saku Tume

50 cl 5,00€

Kuumat juomat
kahvi

2,50€

Cappuccino, Caffè Latte

3,50€

Teekannu

3,50€
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