SUUPISTED
Frititud kanatiivad raitakastmega (G) 5.5
Täidetud jalapenod hapukoorega 6
Tai kalakoogid magusa tšilli dipikastmega (L–G) 7
Köögivilja antipasti jagamiseks (L–V) 11
Liha- ja juustuvalik 2-le 15

PEAROAD
Köögiviljakarri & lillkapsakuskus (L–G–V) 10

EELROAD

tšillikaun, ingver, köögiviljad ja kookospiim

Pekingi pardi salat (L–G) 9.5

Päevapasta parmesaniga 9

värsked salatilehed, porgandi- ja kurgilaastud,
granaatõunaseemned ja hoisinkaste

Soteeritud terved tiigerkrevetid (L–G) 14
tšilli, ingver, küüslauk, laimimahl ja värske koriander

Ahi tuunikala (L–G) 10.5
valge redis, marineeritud ingver, vasabimajonees ja forellimari

Praetud kanamaks 8
brioš, spinatilehed, šalottsibul, karamellitud tšilli ja punaveini-austrikaste

Caesari salat kanaga / tiigerkrevettidega 9.5 / 11.5
Rooma salat, kirsstomatid, parmesan, Caesari kaste, küüslaugukrutoonid

Meloni, arbuusi ja tofujuustu salat (L–G–V) 9
värsked salatilehed, kurk, kirsstomat ja mangovinegrett

Veisetartar (L) 10.5
munakollane, marineeritud šalottsibul, kornišon ja sinepimajonees

Meeldivalt vürtsikad sinimerekarbid (G) 14.5
šalottsibul, küüslauk, tšilli, kuiv siider, või ja värske roheline

Pannil praetud kohafilee (L–G) 15.5
banaanileht, aurutatud basmatiriis, marineeritud ingver ja
kookospiima-sidrunheinakaste

Ahjuküps beebiforell (L–G) 16
värske salat, avokaadokreem ja palsamiäädikareduktsioon

Röstitud maisikanarind (G) 14.5
Savoy kartul, beebiporgand ja koorene seenekaste

Aeglaselt küpsetatud seakael (G) 13

SUPID
Prantsusepärane kalasupp (L–G) 11
kala, mereannid ja köögivilja-julienne

Vietnamipärane veiselihasupp (L–G) 8.5

letšoköögiviljad, vasabine õunapüree ja aprikoosikaste

Platzi burger 14.5
Eesti veiselihapihv, Cheddar,
marineeritud punane sibul ja friikartulid

riisinuudlid, paksoi, tšillikaun, shiitake-seened ja suhkruhernes

Lambakotlet (G) 13.5

MAGUSTOIDUD
Platzi dessert 4
küsige teenindajalt

Sorbett & puuviljad (L–G–V) 4.5
2 erinevat sorbetti

kuskus ja kinoa, krehvtine redise-porgandisalat ja
maitsestamata jogurti-mündikaste

Grillitud veisesisefilee (G) 21
röstitud suvikõrvits, mooritud punane sibul,
kirsstomatid ja ürdivõi

Mango-kulfi (V) 5

omatehtud kondenspiim, mango, safran ja tsitrusviljafileed

Platzi küpsetatud toorjuustukook (V) 5

LISANDID

Šokolaadi-fondant (V) 5.5

kirsikompott, vaniljejäätis ja värske piparmünt

Pannil röstitud köögiviljad ürtidega (L–G–V) 3
Värske salat (L–G–V) 3

1 pall sorbetivalikust (L–G–V) 2€

Friikartulid (L–G–V) 4

punane marjakaste, värske mari ja piparmünt

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

+372 664 5086

www.platz.ee

info@platz.ee

