SUUPISTED

PEAROAD

Platzi krõbekana apelsini & suitsupaprika majoneesiga (L) 5.5 €
Frititud kalmaar mango & tšilli dipiga (L) 5.5 €
Liha- ja juustuvalik kahele jagamiseks 14.5 €
Värsked köögiviljad hummuse, baba ganoush’i ja
pitaleivaga (L–V) 7 €

Punapeeditartlett (V) 12 €

karamellitud sibul, Camembert, miso-meeglasuur, suvikõrvitsasalat

Päevapasta parmesaniga 9 €
Pannil praetud kohafilee (G) 15.5 €

pastinaagipüree, porgand, fenkol, lillkapsas ja langustiini-bisque

EELROAD
Soe kitsejuustusalat (V) 9.5 €

värsked salatilehed, päikesekuivatatud tomat, röstitud aedviljad,
seedermänniseemned ja palsamiäädika reduktsioon

Pannil pruunistatud tiigerkrevetid (L–G) 11 €
tšilli, ingver, küüslauk, laimimahl ja värske koriander

Viskiga marineeritud lõhe (L–G) 10 €

forellimari, mädarõikamajonees ja värske kurgi laastud

Grillitud tuunikala steik (L–G) 17 €

marineeritud suvikõrvits, maguspaprika, misoaioli,
wasabiaioli ja marineeritud ingver

Pardi-confit (L–G) 14.5 €

maisipolenta, hautatud punane kapsas ja glögikaste

Aeglaselt küpsetatud seakülg (L-G) 13 €
kartuli-fondant, ahjuõun, röstsibul ja praeleem

Sinimerekarbid 500 g (G) 14 €

siidri-koorekaste, sidrun ja värske murulauk

Caesari salat kanaga / tiigerkrevettidega 9.5 € / 11.5 €

Platzi burger 14.5

Eesti veiselihapihv, Cheddar, marineeritud punane sibul ja friikartulid

Rooma salat, kirsstomatid, parmesan, Caesari kaste, küüslaugukrutoonid

Veiseantrekoot (L–G) 21 €

Kanamaksa-pâté 7 €

briošš, värskelt nopitud salatilehed ja punase sibula marmelaad

ahjus röstitud minikartulid, kirsstomatid, šampinjonid ja
tüümiani-punaveinikaste

Sealihaterriin 7 €

pistaatsiapähklid, piccalilli-köögiviljad ja mädarõikakraabe

Veisekoot 2–4 jagamiseks (L–G) 39 €

Veisetartar (L) 10.5 €

röstitud köögiviljad, kartulipüree, suvikõrvitsasalat, punaveinikaste

SUPID

LISANDID

munakollane, marineeritud pärlsibul, sinepimajonees ja shimeji-seened

Metsaseene kreemsupp (L–V) 7 €

trühvliõli, vinnutatud seene laastud ja ciabatta-krutoonid

Vietnamipärane veiselihasupp (L–G) 8.5 €

riisinuudlid, paksoi, tšillikaun, shiitake-seened ja suhkruhernes

MAGUSTOIDUD
Platzi majakook 4 €

erinevad päevapakkumised jäätisega

Ananassi-carpaccio (L–G–V) 4.5 €

kookoskreem, kookosejäätis ja marjakaste

Sidrunikreem (V) 5 €

maasikasorbett, maasikakompott ja küpsisepuru

Šokolaadivaht (G–V) 5.5 €

soolakaramell, kirsid, valge šokolaadi puiste ja vaarikasorbett

1 pall sorbetivalikust (L–G–V) 2 €

Peakokk - Argo Ots ja Rado Mitro
G - gluteenivaba, L - laktoosivaba,
V - taimetoit
Ülejäänud allergeenide kohta küsi teenindajalt

+372 664 5086

www.platz.ee

info@platz.ee

Pannil pruunistatud köögiviljad ürtidega (L–G–V) 3 €
Rukola- ja suvikõrvitsasalat (L–G–V) 3 €
Friikartulid (L–G–V) 4 €

