Jõululaua menüü variandid 2020
(Hinnad sisaldavad käibemaksu, ei sisalda teenindus- ja transporditasu!)

Külmalaua menüüd
I variant: 10,00 € (Traditsionaalne Eesti jõululaud)
Salatid:

Kartuli praelihasalat
Rosolje soolaheeringaga
Kodune kõrvitsasalat
Marineeritud seened

Kalavalimik:

Õrn soolalõhe
Soolaheeringas hapukoore ja rohelise sibulaga

Lihavalimik:

Täidetud muna
Singirullid küüslaugu-juustutäidisega
Seapraerull mädarõikavahu ja minikurkidega
Lihasült mädarõikakastmega
Veisemaksa pasteet

Toidu kogus: 650 g

Q cateringi leib, maitsevõi

II variant 16,00 € (Moodne Eesti jõululaud)

Toidu kogus: 830 g

Salatid:

Kuumsuitsulõhe salat, kartuli ja hapukoore-sinepikastmega
Metsaseenesalat Peipsi sibula ja munaga
Rosolje suitsuheeringaga

Kalavalimik:

Dirhami külmsuitsu lõherullid mädarõikarullid, marineeritud ingveriga
Mustaleiva suupiste heeringa - hapukurgi tartari, punapeedi ja smetanaga
Haugi suvikõrvitsa mini kotletid, värske kurgi salsaga
Mustaleiva suupiste porgandi-ingverikreemi ning marineeritud räimerulliga

Lihavalimik:

Täidetud muna murulaugukreemi ja krõbepeekoniga
Suvikõrvitsa suupiste verikäki, krõbepeekoni ja porrutuhaga
Mustasõstra ja sinepiga marineeritud veise sisefilee
Rannamõisa kanafileerull a´la Wellngton, hapukurgi-sinepi tartariga
Q cateringi leib, maitsevõi
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III variant 20,00 € (Rikkalik Jõululaud)

Toidu kogus: 860 g

Salatid:

Rootsipärane krevetisalat Skagen
Ahju punapeedisalat kitsejuustu, röstitud kõrvitsaseemnete ja
palsamico kastmega (T)
Metsaseenesalat Peipsi sibula ja vutimunaga
Caesari salat grillitud veiselihaga

Kalavalimik:

Marineeritud klaarsäga , musta leiva puru ja praesibulaga
Graavitud siiafilee, köömnekreemi ja Muhu leiva sipsiga
Õrnsoola forellifilee, tillivõi ja röstsaiaga
Kartulipliinid külmsuitsulõhe, tillimajoneesi, krõmpsuva kurgi ja forellimarjaga
Mustasõstraga marineeritud heeringafilee

Lihavalimik:

Täidetud muna murulaugukreemi ja krõbepeekoniga
Põrsaliha rillette, mädarõika, mustaleiva suupiste
Profitrool veisemaksa pate ja punase sibula moosiga
Suitsune põdra sisefilee rullid, tomati-ürdikreemiga
Grillitud pardifilee ,konjakiga marineeritud pihlakatega
Q cateringi leib, maitsevõi

Soojalaua menüüd
I variant: 5,00 € (Traditsionaalne Eesti jõulutoit)
Soe toit:

Toidu kogus: 550 g

Ahjus küpsetatud seapraad
Ahjukartul ürtidega
Hautatud hapukapsad
Verivorstid
Pohlasalatiga

II variant: 8,00 € (Moodne Eesti jõulutoit)
Soe toit:

Toidu kogus: 650 g

Madalal temperatuuril küpsetatud pardikoivad
Suitsulihaga hautatud hapukapsad
Ahjus küpsetatud angersäga mee ja sinepi katte ja musta küüslauguga
Parmesaniga üleküpsetatud lillkapsa õisikud
Verivorstid peekonikeeruga
Pohla õunasalatiga
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III variant: 12,00 € (Rikkalik soojatoidu laud)
Soe toit:

Toidu kogus: 680 g

Ahjus küpsetatud seaküljeliha mustaploomi jus´iga,
Hautatud hapukapsad porterõlle ja jõhvikatega
Ahjus küpsetatud lõhefileerullid sinepi ja meeglasuuriga
Röstitud ürdikartul tüümiani ja küüslauguga
Valik veri- ja tanguvorste
Pohla õunasalatiga

Desserdi menüü:
Kreemine toorjuustukook minipurgis, rukkileiva ja pohlakattega 150 g
2,00 €
Jõulukeeks puuviljade ja pähklitega 150 g
2,50 €
Jõulukeeks puuviljade ja pähklitega 450 g
5,00 €
Šokolaadirull toorjuustu ja kirsitäidise ja kirsi glasuuriga 500 g
6,00 €
Jõulurull, toorjuustukreem, jõuluvürtsidega, šokolaadiglasuuriga 500 g
8,00 €
Küpsetatud kohupiimatort
2,5 kg
26,00 €
Küpsetatud kohupiimatort rosina ja vanilje
2,5 kg
28,00 €
Küpsetatud kohupiimatort apelsini sukaadiga 2,5 kg
28,00 €
Küpsetatud kohupiimatort aprikoos
2,5 kg
28,00 €
Küpsetatud kohupiimatort vaarika täidisega 3,0 kg
35,00 €
Toorjuustu vaarikatort
Suur
3,0 kg
45,00 €
Keskmine
1,5 kg
25,00 €
Väike
170 g
2,50 €
Toorjuustu põldmarjatort
Suur
3,0 kg
45,00 €
Keskmine
1,5 kg
25,00 €
Väike
170 g
2,50 €
Toorjuustu mandariinitort
Suur
3,0 kg
39,00 €
Keskmine
1,5 kg
22,00 €
Väike
170 g
2,50 €
Kodujuustu astelpajutort
Suur
3,0 kg
40,00 €
Keskmine
1,5 kg
20,00 €
Väike
150 g
2,50 €
Kodujuustu - pohlatort piparkoogipõhja ja glögi tarretisega
Suur
3,0 kg
36,00 €
Keskmine
1,5 kg
22,00 €
Väike
150 g
2,00 €
Tellimus palun esitada 72 tundi ette, toidud kas serveeritud ühekordsetel vaagnatel, või tava
vaagnatel, viimased palun siis hiljem tagastada.
Tellimusi võtame vastu ka 24.12 ja 31.12 kuupäevadeks.
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