HEA KLIENT!
Wiegandi töökal kollektiivil on hea meel, et olete valinud
oma peokohaks meie restorani. Järgnevalt saate tutvuda
nelja erineva peolaua menüüga, mis igaüks on nii hinnalt,
kui sisult omamoodi.
Olete alati teretulnud!

Peolaua menüü nr 1 – 24 €
Suupisted:
Soolalõhe laimiga krõbedal nisusaial
Ürdikoorikuga gratineeritud rohekarbid
Lõhe tartar marineeritud ingveri ja wakame salatiga
Couscousi salat röstköögivilja ja pardilihaga
Quiche suitsutatud maasingi ja Eesti juustuga
Rostbeef spargli ja mädarõikakreemiga
Tomati-mozzarella salat
Pearoad (valida üks):
Seasisefilee peekonis rosmariini kartuli, grillitud tomati,
aurutatud brokoli ja veinikastmega
Kohafilee köögiviljavoki, laimiriisi ja safrani burre blanc
kastmega
Magustoidud (valida üks):
Šokolaadikook mandlitega
Vanilje panna cotta vaarikakeedisega

Peolauamenüü nr 2 - 17€

Suupisted:
Heeringa tartar mustal leival
Kana tikka kirsstomatiga
Meloni chorizo duo
Mini croissant toorjuustu ja päikesekuivatatud tomatiga
Pastasalat suitsukanaga
Salat parmesani ja tomatiga

Pearoad (valida üks):
Kanafilee ürdikartulite, köögiviljavoki ja pestokastmega
Lõhefilee köögivilja ratatouille ja Toscana tomatikastmega

Magustoidud (valida üks):
Crème brulee marjadega
Kakaokreem kirsikeedise ja karamelliseeritud
metspähklitega

Peolauamenüü nr 3 (eestipärane) - 17€

Suupisted:
Täidetud munad kiluga
Singirullid küüslaugujuustuga
Hapukurk meega
Praetud räimed marineeritud sibula ja hapukoorega
Röstitud musta leiva amps krõbeda kanaga
Loomaliha lõiked soolaseente ja jõhvika chutney-ga
Kartulisalat suitsusingiga

Pearoad (valida üks):
Põrsakoot punasekapsa hautise, küüslaugukartuli ja
puravikukastmega
Lestafilee ürdikoorikus vokitud köögiviljade ja tartar
kastmega
Kanafilee köögiviljarisotoga

Magustoidud (valida üks):
Kama panna cotta
Kodune õunakook vaniljekastmega

Peolauamenüü nr 4 - 15€

Suupisted:
Maksapatee kirsikeedisega
Soolaseene punasibula tartar krõbedas rukkileiva korvis
Bruschetta tomatisalsaga
Salat Olivier kanalihaga
Köögiviljasalat ürdiõliga
Eesti juustu ja viinamarja duo

Pearoad (valida üks):
Paneeritud seakael ürdikartuli, rooskapsa ja seenekastmega
Valge kala ürdikoorikus köögiviljavoki, aurutatud riisi ja
tartar kastmega

Magustoidud (valida üks):
Marjakook
Kohupiimakreem maasikakeedise ja küpsisetolmuga

Lisatingimused:
1) Miinimum tellimus 10-le inimesele (ei sisalda lapsi)
2) Toidu ja joogi tellimisel ruumirenti ei lisandu
3) Kõikide menüüde juures on võimalik vahetada
magustoit tordi vastu.
4) Peolaua tellimisel pakume kliendile alkohoolsed joogid
-35% letihinnast.
5) Kogu pakkumisele lisandub teenindaja tasu 6 € tund
ürituse kestvuse ulatuses. Ühe teenindaja arvestame 25
inimese kohta.
6) Ürituse tellimuse broneerimiseks ettemaks 50% kogu
peo maksumusest.
7) Kõik menüüd on muudetavad vastavalt kliendi soovile.
Võimalik koostada ka spetsiaalselt ürituse tarbeks
erimenüüsid.

Info ja tellimine:
Kristel Veges
Restoran Wiegand / PK Ilmarise Hotell /Põhja pst 21B,
Tallinn
Tel. +372 525 0079, E-post: kristel@wiegand.ee

