Pidusöökide menüüd kehtivad ettetellimisel seltskondadele alates 20st inimesest.
Küsi pakkumist: 5623 5166, elsa@jaamarestoran.ee

SUPID
Kreemine kukeseenesupp (hooajal)
Prantsuse sibulasupp Gryere juustusaiaga
Kõrvitsapüreesupp krõbeda peekoniga
Röstpaprikasupp feta ja tüümianiga
Borš, veiselihaga
Kanapuljong pirukaga
PRAED
Küpsetatud pardifilee
portobello-filotaigna tasku, küpsetomat, hautatud kale ja
porgand, vürtsiploom, krõbekartul, punaveinikaste arooniaga
Lambapraad
kartul, rohelised oad, lillkapsas, brokoli, küpsetatud tomat ja
küüslauk, madeira-koorekaste
Küpsetatud seaminikoot
hautatud hapukapsas, ahjukartulid, röstitud muskaatkõrvits, pohlamoos
Küpsetatud seasisefilee
ahjus küpsetatud kartuli-kabatsoki-tomati-sibulavorm parmesani
juustuga, kale, punaveinikaste
Küpsetatud kalkun apelsinikastmega
ahjuõunad ja-kartulid, punane sibul, rooskapsad, porgandid, pohlad
Kiievi kotlet, väikese kondiga
värske köögivili, ahjukartul, kaste
Rostbiif veise seljatükist
ahjus küpsetatud kartuli-kabatsoki-tomati-sibulavorm parmesani
juustuga, kale, punaveinikaste
Praetud kuldmerikoger (filee)
bataadi-sellerikreem, porgand, lillkapsas, brokoli, rooskapsas, kartul, võikaste
Küpsetatud lõhefilee
veinis hautatud riis, brokkoli, lillkapsas, küpsetatud tomat,
basiilika-koorekaste
Ratatouille praetud tofu ja kikerhernepallidega

SALATID
Värske salat praetud kanafileega
Caesari salat kanalihaga
Caesari salat küpsetatud lõhega
Marineeritud veiselihasalat paprikaga
Mozzarella, tomat, marineeritud sibul ja basiilik
Kreeka salat feta juustuga
Waldorfi salat kreeka pähklitega
Kartulisalat
Salat metsaseentest, sibulast ja hapukoorest
Rosolje praeliha ja heeringaga
Nizza salat
Tabbouleh salat
Kasukas heeringaga
Köögiviljarosolje õlikastmega
Läätsesesalat kirsstomatite ja rukolaga
Kirju oasalat
SUUPISTED
Rohke sibula ja pipraga praetud kanamaks, must leib
Rostbiif, keedetud muna, redise, selleri ja mädarõikakastmega
Küpsetatud apelsinimarinaadis laagerdunud kanalõigud, kaste
Jäneseterriin pistaatsiapähklitega
Päikesekuivade tomatitega täidetud kanarulaad
Puuviljadega täidetud võis praetud vutid 1 tk
Singirullid küüslaugu-juustutäidisega
Boef a la Tartar, praesai
Lambalihalõigud marjakastmega
Veisekeel herneste ja mädarõikakastmega
Tursamaks munaga ja praesai
Värskelt soolatud lõhekala ja praesai
Värskelt soolatud siiakala ja praesai
Forellimari hapukoore ja sibulaga, pliinid
Tiigerkrevetisabad krõbedas taignas, kaste
Heeringas hapukoore all, roheline sibul
Täidetud munad
Kikerhernepallid peedi-jogurtikastmega
Köögiviljad dipikastmega
Lillkapsa tempura
Marineeritud küüslauk ja karulauk
Hapukurgiviilud
Marineeritud seened
Suupistelaua puhul ei pea Te hakkama ise koguseid välja mõtlema, piisab kui valite
lemmikud välja ning meie koostame pakkumise lisades ka kogused.

DESSERT
Kuum šokolaadikook, apelsinisorbeega
Sidruni-halvaajäätis, õunastroobiga
Krõbe Napoleoni kook, marjadega
Õunakrõbedik, vaniljejäätisega
Toorjuustukook marjadega
Kirju Koer
Kohupiima martsipanitort 1 kg
Kolme šokolaadi tort 1 kg
Sefiiritort 1 kg
Kringel keedukreemiga
Mandlikringel

