SUUPISTED

PEAROAD

Juustu-churros tomati-küüslaugukastmega 3.5 €
Friikartulid aiolikastme ja ketšupiga 4€
Platzi kartulilaastud musta trühvli dippiga 50 g (G–L) 2.8 €
Takotasku köögiviljade ja vürtsika tomatikastmega (L) 3.2 €
Takotasku krevettide, karrimajoneesi ja habanero pipraga (L) 4.2 €
Takotasku rebitud sealiha ja BBQ-kastmega (L) 3.5 €
Liha- ja juustuvalik 2-le 15 €

Portobello burger (G-L-V) 9.5 €

portobello seen, grillitud paprika, lehtsalat, tomat, kurk,
marineeritud sibul, tomatikaste

Kohafilee 15.5 €

aurutatud lillkapsas, brokoli, suhkruhernes, Türgi oad ja safranikaste

Terve kala (kuldmerikoger/meriahven) 18 €

tüümiani ja küüslauguga täidetud terve kala ja safranikaste 300-400gr

Kanafilee (L) 10 €

ananassikrõpsud, odra pärlkruup, tomatikaste kappari ja oliividega

EELROAD
Peeditartar kitsejuustuga (V) 7 €

marineeritud peet, kitsejuustukreem, mangokreem,
sinepiseemned ja rukkileiva krõpsud

Kreveti-avokaadosalat 8.5 €

Islandi krevetid, avokaadokreem, litši, lehtsalat, spinat, tšilli,
karrimajonees ja krevetikrõpsud

Sinimerekarbid 250 gr / 500 gr (G) 8 € / 15 €

Sinimerekarbid, vongole karbid, valge veini kaste, sibul, küüslauk, tšilli

Suitsupardisalat (G–L) 7.5 €

suitsupardifilee, grillitud paprika, mangokaste, lehtsalat, porgand

Caesari salat kanaga 9 € / portobelloga 10 € /
Islandi krevettidega 11 €
roheline salat, kirsstomatid, parmesan, Caesari kaste

BBQ searibid (L,G) 11 €

madalal temperatuuril küpsetatud searibid BBQ-kastmes ja Coleslaw salat

Lambaliha burger 13.5 €

rukkileib, Uus-Meremaa lambalihapihv, Tzatziki kaste, Cheddari punane
juust, aiolikaste, marineeritud sibul, tomat, kartulilaastud

Platzi burger 14.5 €

Eesti veiselihapihv, Cheddari punane juust, trühvlimajonees,
marineeritud sibul, marineeritud kurk,
aiolikaste, peekonikrõpsud, kartulilaastud

Veisefilee 19.5 €

Eesti veisesisefilee, punase veini kaste, portobello seened,
valge redise krõpsud ja Türgi oad

Veisetartar (L) 9 €

Eesti veiseliha, munakollane, sibul, sinepiseemned,
musta leiva krõpsud ja šampinjonid

LISANDID

SUPID
Maapirni kreemsupp (V-G) 5 €

maapirn, maapirni krõpsud, koor, astelpaju

Laksa (G–L) 8 €

Taipärane vürtsikas supp kookospiima, spinati ja hiidkrevettidega

PA S TA D
Vegepasta (G-L-V) 8.5 €

Tsukiini spagetid, juurviljad, seened, mandlipiim ja maitsepärmid

Päevapasta 9 €

Pasta, varieeruvad lisandid ja Grana Padano juust

Päeva ravioolid 8.5 €

Küsi tänast pakkumist teenindajalt

DESSERT
Tatrajahu pannkoogid (G-L-V) 4 €

Tatrajahu, mandlipiim, maitsepärmid, kookose karamell ja marjasorbett

Marjasorbett (G-L-V) 2 €
Platzi majakook 3.6 €

Küsi tänast majakoogi pakkumist teenindajalt

Šokolaad ja vaarikad 5.5 €

Tume šokolaad, šokolaadivaht, kuivatatud vaarikad ja vaarikasorbett

Aaloe 6.3 €

Aloe kuubikud, sinihallitusjuustu jäätis ja biskviit

Mini vahvlid sorbeti valikuga 3.5 €
G - gluteenivaba, L - laktoosivaba,
V - taimetoit

Ülejäänud allergeenide kohta küsi teenindajalt

+372 664 5086

www.platz.ee

T-luu steik 400 gr (G) 27 €

Brasiilia veiseliha ja punase veini kaste

info@platz.ee

Keedetud värske kartul (G–V) 3 €
Värske salat (G–L–V) 3 €
Spagetitsukiini salat rukolaga (G–L–V) 3 €
Grillitud köögiviljad (G–L–V) 3 €

