RESTORAN MEKK
KOHVIPAUSIDE MENÜÜD 2019
Kohvipausimenüüst palume palad ette tellida 24 tundi enne sündmuse toimumist
MENÜÜ
MEKK –I VÕILEIVAD
Hind: 3,50€ tk (valikud eelnevalt ette)
Kolotsi kitsejuust röstitud sarapuupähklitega rohke võiga küpsetatud saial (taimetoit)
Külmsuitsulõhe munavõiga MEKK-i rukkileival
Hõbekala marineeritud räim, kanamuna aniisileival tilli ja punase sibulaga
Mooska talu suitsusauna sink pähkli-rosmariinisaial
Roosaküps lihaveisefilee punase sibula marmelaadiga rukkileival

SUUPISTED
Hind: 3,00€ tk
Soolaseenesalat murulaugu ja punase sibulaga röstitud kartulil (taimetoit)
Kitsejuustukreem redise ja murulauga röstitud rukkileival (taimetoit)
Vürtsikilu tartar röstitud MEKK-i leival
Tursamaksa salat kanamuna ja sibulaga rösitud võisel saial
Vinnutatud veiseliha murulaugu, punase sibula ja mädarõikaga rukkileival
Õrnsoolaheeringas röstitud sibulaga mustal leival
Külmsuitsupardi filee tikrimoosiga röstitud võisel saial

MEKK – värsked ja moodsad Eesti maitsed!
www.mekk.ee, tel. +372 680 6688

Hinnad kehtivad aastal 2019 ja sisaldavad käibemaksu 20%. Ettevõte jätab endale õiguse hindu muuta.

TOEKAD SUUPISTELEIVAD
Hind: 5,50€ tk
Suupistevõileib soolatud lõhega
must leib aniisiga I soolatud lõhe I kanamuna I sinepimajonees I lehtsalat I idud
Suupistevõileib krevetisalatiga
röstitud brioche I värske kurk I kanamuna I tillimajonees
Suupistevõileib roosaküpse rohumaaveise lihaga
pähkli-rosmariinisai I roosaküps veiseliha I sibulamoos I soolatud kurk I lehtsalat
Suupistevõileib küpsetatud kanaga
täistera röstsai I sinepimajonees I krõbe peekon I lehtkapsas
Lahtine sibulapirukas
värske salat marineeritud tomatitega I röstitud sibulad I ürdikaste

MIDAGI MAGUSAT
Maksumus 6,00€ tk
Marjamuhedik
Lahtilõigatud värsked puuviljad
Puuvilja-marjasalat besee ja Skyr kreemiga
Küpsetatud toorjuustukook
Sidrunikook
Marja-kohupiimakook
MEKK-i maiustused
linnupiima kompvek I valge shokolaaditrühvel I mõru shokolaaditrühvel sarapuupähklitega
Kohapeal valmistatud küpsisevalik
kaeraküpsis I šokolaadiküpsis I köömnepulgad I võiküpsis I mandliküpsis

MEKK – värsked ja moodsad Eesti maitsed!
www.mekk.ee, tel. +372 680 6688

Hinnad kehtivad aastal 2019 ja sisaldavad käibemaksu 20%. Ettevõte jätab endale õiguse hindu muuta.

JOOGID

Mahl - Apelsini, õuna, multinektar, ananassi

25 cl 2,50€

Värskelt pressitud apelsini- või greibimahl

25 cl 5,00€

Karastusjoogid
Coca-Cola, Fanta, Sprite

25 cl 3,00€

Astelpaju limonaad

33 cl 5,50€

Mustsõstra limonaad

33 cl 5,50€

Rabarberi limonaad

33 cl 5,50€

Õuna limonaad jõhvikatega

33 cl 5,50€

Mineraalvesi Värska
Karboniseeritud | karboniseerimata

33 cl 3,50€

Õlu
Saku Originaal

50 cl 5,00€

Saku Tume

50 cl 5,00€

Kuumad joogid
Kohv

2,50€

Cappuccino, Caffe Latte

3,50€

Tee kannuga

3,50€

MEKK – värsked ja moodsad Eesti maitsed!
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Hinnad kehtivad aastal 2019 ja sisaldavad käibemaksu 20%. Ettevõte jätab endale õiguse hindu muuta.

