RAVINTOLA MEKK
RYHMÄMENUT 2019
2 ruokalajin menu à 32,00 EUR
3 ruokalajin menu à 38,00 EUR
4 ruokalajin menu à 42,00 EUR
Vieraiden määrä vähintään 12
Ennakkotilausaika vähintään 72 tuntia
Seurueilta edellytetään yhtä vaihtoehtoa!

MENU

ALKUPALAT
Marinoitua punajuurta ja kyssäkaalia
vuohenjuustovaahdon, omenasiiderikastikkeen, hasselpähkinöiden ja
rapean pähkinävehnäleivän kera (kasvisruoka)
Savustettua sianlihaa ja grillattua purjoa
punakaalisalaatin, korianteripeston, valkosipulihiutaleiden ja purjon kerta
Laitumella kasvatetun naudan maksaa paistettuna
palsternakkasoseen, punasipulihillon ja karamellisoidun päärynän kera
Vaaleanpunervaksi kypsennettyä lampaanlihaa paahdetulla pähkinävehnäleivällä
valkosipulimajoneesin, cocktail-kurkkujen, rapeiden perunalastujen ja paahdetun sipulin kera
MEKK-kalatarjotin
Uppokeitettyä lohta viiriäisenmunien kera, turskanmaksasalaattia sipulin ja ruohosipulin kera paahdetulla voilla voidellulla
sämpylällä, sipulissa marinoitua silakka rapean tumman leivän kera,
kylmäsavulohta sinappikastikkeella, kananmunamajoneesia

KEVYET RUOKALAJIT
Suolasilliä ruskistetussa kaprisvoissa
perunakreemin, ruisleipäkuutioiden, punasipulin ja ruohosipulin sekä hapankerman ja kananmunan kera
Ruskistettu lampaan etuneljännes selleriliemessä
paahdettujen männynsiementen, paistetun kaalisalaatin ja korianterin kera
Kylmäsavustettua lohta ja kermaista piparjuurimoussea
rapean anisleivän, tahmean purjon ja paahdettujen perunoiden kera

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.

PÄÄRUOAT
Kasviksia ja vihanneksia
Matalassa lämpötilassa kypsennettyä tomaattia linssisalaatin ja paahdetun maa-artisokan,
selleriliemen, rapean lehtikaalin, Kolotsi-tryffelijuuston ja korianteripeston kera
Rapeaa kuhaa sianihraviipaleiden kera
linssisalaatin, mausteisen anjoviksen, perunamuusin ja ruohosipuli-omenasiiderikastikkeen kanssa
Kuumasavustettua lohta MEKKin savu-uunista
kananmunamajoneesin, kurkku-retiisisalaatin, paahdetun kukkakaalin, perunakreemin ja tilliöljyn kera
Vaaleanpunervaksi kypsennettyä ankanrintaa ja paistettua ankanmaksaa
paahdetun persiljanjuuren, palsternakkasoseen, sianihraviipaleiden ja tyrnikastikkeen kera
Ruskistettua sian vatsarasvaa
mausteissa haudutettujen porkkanoiden, peruna-palsternakkasoseen,
linssisalaatin ja sianihraviipaleiden kera
Naudanlihastroganoffia laitumella kasvatetun naudan sisäfileestä
voissa paistettujen perunoiden, paahdetun sipulin, marinoidun tomaatin,
kevyesti suolatun kurkun ja hapankerman kera

JÄLKIRUOAT
Raparperi-omenatorttu jogurttijäätelön kera
Paahdettuja manteleita, karamellisoitua omenaa ja karamellikastiketta
MEKKin paikan päällä valmistettu jäätelö-sorbettivalikoima
Kypsennetty tuorejuustokakku MEKKin käsityöjäätelön kera
Herukkaparfait mustaherukkakompotin
aroniasiirapin ja paahdettujen kaurahiutaleiden kera
MEKKin makeiset
Linnupiim-vaahdolla täytetyt konvehdit, käsityöpikkuleivät, valkosuklaatryffeli, kirpeä suklaatryffeli

Menun hintaan sisältyy:
MEKKin leipävalikoima
Jäävesi
Kahvi / tee

Viinisuositus:
Valkoviini:
Roeno Riesling Praecipuus, Italy 16 cl 7,00 € I 75 cl 32,00 €
Marlborough Springs Sauvignon Blanc 16 cl 7,50 € I 75 cl 35,00 €
Punaviini:
Roeno Valpolicella, Italy 16 cl 7,00 € I 75 cl 32,00 €
EL ESCOCES VOLANTE La Multa Old Vine Garnacha DO 16cl 7,50 € I 75 cl 35,00 €
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