S U U PA L AT
Mausteiset kanansiivet valkosipulisen
majoneesikastikkeen kera (G) 5.5
Pekoniin käärityt täytetyt jalapenopippurit
hapankerman kera (G) 7.2
Friteerattua mustekalaa tilli-valkosipulidipin kera (G) 6
Panini tomaatin, mozzarellan (V) / prosciutton ja
aurinkokuivattua tomaattia sisältävän peston kera 7 / 8
Mustekalarenkaat karhunlaukka-aiolin ja limetin kera (L) 6.5
Vihannes-antipasti jaettavaksi (L - Ve) 9.8
Liha- ja juustovalikoima kahdelle 15.5

PÄ Ä R U O AT
Korealaisperäinen vihannesruoka bibimbap
(L–G–Ve) 10

A L K U R U O AT

kesäkurpitsa, kvinoa, marinoidut kurkku- ja retiisilastut, kimchi,

Merikaalisalaatti (L–G–Ve) 8.6

sitrushedelmäfilee ja mausteinen tomaattikastike

shimeji-sienet, retiisin idut, gochujang-juurisellerisose,

Korean porkkana, tarhapapu, minimaissi ja valkoinen retiisi

Burrata (G) 11.2
tuore tomaatti, sinappikaali, kylmäpuristettu oliiviöljy ja balsamico-mausteliemi

Lämmin vuohenjuustosalaatti (G) 9.5
tuoreet salaatinlehdet, punajuurirosolli, mansikka ja sembramännynsiemenet

Päivän pasta parmesaanin kera 9
Chiliset sinisimpukat (G) 16
salottisipuli, valkosipuli, kuiva siideri ja kerma

Caesarsalaatti kanan kera / tiikerikatkarapujen kera 9.5/11.5
roomansalaatti, parmesaani, caesarkastike ja valkosipulikrutongit

Uunikypsät viinamäkikotilot 11.5

Pannulla paistettu turskanfile (L) 14.5
minipinaattikiinankaali, vihannesjulienne, misokastike ja

lammassalaatti, yrttivoi, valkosipuliaioli ja rapea vaalea leipä

Tiikerikatkaravut 6 kpl (G) 12

marinoitu inkivääri

chili, inkivääri, valkosipuli, voi ja mausteyrtit

Uunikypsä kultaotsasargi (L–G) 15.5

Lohitartar (L) 11.5

tuoresalaatti ja sitruuna

marinoitu inkivääri, tuore kurkku, salottisipuli ja kirjolohenmäti

Pannulla paistettu foie gras (L–G) 15
karamellisoitu persikka, persikkaliemi, pinaatti ja omenachutney

Vitello tonnato (G) 12
sinappikaalisalaatti, friteeratut kaprikset, parmesaanilastut ja tonnikalamajoneesi

KEITOT
Kylmä punajuurikeitto (G–V) 6
maustamaton jogurtti, viiriäisen muna, tuore kurkku ja retiisi

Vietnamilaisperäinen mausteinen vasikanlihakeitto (L) 9
riisinuudelit, pinaattikiinankaali, soija ja vihannesjulienne

Paahdettu kananfilee (G) 12.5
manteliperuna, Blue Congo -peruna,
kirsikkatomaatit ja kantarellikastike

Paistettu ankanfilee (L–G) 17
juurisellerikreemi, salaattisikuri, punainen retiisi ja kirsikkakastike

Platzin burger 14.5
virolainen naudanlihapihvi, savujuusto,
karhunlaukka-aioli ja ranskanperunat

J Ä L K I R U O AT

Grillattu naudan sisäfile (G) 22.5

Platzin jälkiruoka (V) 4.3
Hedelmät & marjat (L–G–Ve) 5.5
Mangojogurtti panna cotta (G–V) 5

LISUKKEET

mangokastike, valkoisen suklaan murska ja tuoreet marjat

Suklaafondant (V) 6

sinivatukka-tyrnihilloke ja vaniljajäätelö

Rahkaleivos (V) 4.6

kurttukaali, minivihannekset ja granaattiomenakastike

Paahdetut vihannekset (L–G–Ve) 3.5
Tuore vihreä salaatti (L–G–Ve) 3.5
Ranskanperunat (L–G–V) 4

tuoreet marjat ja marjakastike

1 pallo sorbettivalikoimasta (L–G–Ve) 2
Pääkokki - Argo Ots
G - gluteeniton, L - laktoositon V - kasvisruoka, Ve - vegan

+372 664 5086

www.platz.ee

info@platz.ee

