RESTORAN MEKK
MENÜÜD SELTSKONDADELE 2019
2-käiguline menüü a` 32,00 EUR
3-käiguline menüü a` 38,00 EUR
4-käiguline menüü a` 42,00 EUR
Külaliste arv alates 12
Ettetellimise aeg minimaalselt 72 h
Seltskondadelt eeldatakse ühte valikut!

MENÜÜ
EELROAD
Marineeritud punapeet ja nuikapsas
kitsejuustuvahu, õunasiidrikastme, sarapuupähklite ja krõbeda pähklisaiaga (taimetoit)
Suitsutatud sealiha ja grillitud porrulauk
punase peakapsa salati, koriandripesto, küüslauguhelveste ja porrulauguga
Praetud rohumaaveise maks
pastinaagi püree, punase sibula moosi ja karamelliseeritud pirniga
Roosaküps lambaliha röstitud pähklisaial
küüslaugumajoneesi, kokteilkurkide, krõbedate kartulilaastude ja röstitud sibulaga
MEKK-kalavaagen
Pošeeritud lõhe vutimunaga, tursamaksasalat sibula ja murulauguga röstitud võisel saial, räimed sibulamarinaadis krõbeda
musta leivaga, külmsuitsulõhe sinepikastmega, munamajonees

KERGED ROAD
Soolaheeringas pruunistatud kapparivõis
kartulikreemi, rukkileivakuubikute, punase sibula ja murulauguga hapukoore ja kanamunaga
Lamba mooritud esikoot sellerileemes
röstitud seedripähklite, praetud peakapsasalati ja koriandriga
Külmsuitsutatud lõhe koorese mädarõikavahuga
Krõbeda aniisileiva, tahmase porrulaugu ja röstitud kartuliga

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.
Rates are valid 2019. Rates include VAT tax of 20%. Please note that rates are subject to change.

PEAROAD
Taimed-köögivili
Madaltemperatuuril küpsetatud tomat läätsesalati ja röstitud maapirni,
sellerileeme, krõbeda lehtkapsa, Kolotsi trühvlijuustu ja koriandripestoga
Krõbe koha kõrnetega
läätsesalati, vürtsikilu –kartulipüree ja murulaugu-õunasiidrikastmega
Kuumsuitsutatud lõhe MEKK-i suitsuahjust
munamajoneesi, kurgi-redisesalati, röstitud lillkapsa, kartulikreemi ja tilliõliga
Roosaküps pardirind ja praetud pardimaks
röstitud petersellijuure, pastinaagipüree, kõrnete ja astelpajukastmega
Sea mooritud kõhuäär
vürtsidega hautatud porgandi, kartuli-pastinaagipüree, läätsesalati ja seakõrnetega
Böfstrooganov rohumaaveise sisefileest
võis praetud kartulite, röstitud sibulate, marineeritud tomatite, õrnsoolakurgi ja hapukoorega

MAGUSROAD
Rabarberi -õunakook jogurtijäätisega
Röstitud mandlid, karamelliseeritud õunad ja karamellikaste
MEKK-i kohapeal valmistatud jäätise–sorbetivalik
Küpsetatud toorjuustukook MEKK-i käsitööjäätisega
Sõstraparfee mustsõstrakompoti
arooniasiirupi ja röstitud kaerahelvestega
MEKK-i maiused
linnupiima kompvekid, käsitöö küpsised, valge šokolaaditrühvel, mõru šokolaaditrühvel

Menüü hinnas sisaldub:
MEKK-i leivavalik
Jäävesi
Kohv / tee

Veinisoovitus:
Valge vein: 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 €
Punane vein: 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 €

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.
Rates are valid 2019. Rates include VAT tax of 20%. Please note that rates are subject to change.

