
 
 
 
 

 
 

PIDUSÖÖMING I 
(gruppidele suurusega vähemalt 6 inimest) 

 
Tervitusjook: pokaal Roger de Vermont DEMI- SEC vahuveini. 

 
Eelroog: 

- Rikkalik suupistevalik, mis koosneb kreemja peekonijuustuga täidetud 
veiseliharullidest. 

- Värskelt marineeritud “Encurtidos” krõmpskurgid. 
- Õrnsoolalõhega  täidetud krõbedad korvikesed. 

- Õhulised veisemaksapasteedi korvikesed. 
- Piri- Piri mahlased kanatiivad vürtsikas võtmes. 

- Grillitud linnuliha salat, maitsestatud eksootilise mangokastmega. 
- Ensalada Rusa ehk klassikaline kartulisalat ehtsa veiselihaga. 
- Carne de vaca gelatin, tuntud kui grillitud veiseliha tarrendis. 

 
Pearoog: 

- Hõõguvatel sütel grillitud seakarbonaad, serveeritud argentiinapäraselt 
maitsestatud vürtsikate ahjukartulitega ja värske salatiga. 

- Kõrvale lisandub ka rikkalik kastmevalik, mis koosneb: Terava  avokaado-, 
tartar-, küüslaaugu-, pipra- ja šampinjonikastmest. 

 
Magustoit: 

- Taevalik majakook 
 

Mille kõrvale serveerime kohvi ja teed vastavalt teie soovile. 
 

Sidrunivesi kuulub hinna sisse. 
 

Hind ühele inimesele 30 € 
 
 
 
 
 



 
PIDUSÖÖMING II 

(gruppidele suurusega vähemalt 6 inimest) 
 

Tervitusjook: pokaal Roger de Vermont DEMI- SEC vahuveini. 
 

Eelroog: 
- Rikkalik suupistevalik, mis koosneb kreemja peekonijuustuga täidetud 

veiseliharullidest. 
- Grillitud hiidkrevetisabad siidise mangokastmega. 
- Värskelt marineeritud “Encurtidos” krõmpskurgid. 
- Õrnsoolalõhega  täidetud krõbedad korvikesed. 

- Õhulised veisemaksapasteedi korvikesed. 
- Piri- Piri mahlased kanatiivad vürtsikas võtmes. 

- Grillitud linnuliha salat, maitsestatud eksootilise mango kastmega. 
- Ensalada Rusa ehk klassikaline kartulisalat ehtsa veiselihaga. 
- Carne de vaca gelatin, tuntud kui grillitud veiseliha tarrendis. 

- Eksootiline puuviljavalik 
 

Pearoog: 
- Parillada- Hõõguvatel sütel grillitud eksklusiivne lihavalik, serveeritakse 

fooliumis küpsetatud kartuliga ja värske salatiga. 
- Lihavalik sisaldab grillitud kalkunirinnafileed, veiselihavardaid ja 

lambatallekarreed. 
- Kõrvale lisandub ka rikkalik kastmevalik, mis koosneb: Terava avokaado-, 

tartar-, küüslaaugu-, pipra- ja šampinjonikastmest. 
 

Magustoit: 
- Taevalik majakook 

 
Mille kõrvale serveerime kohvi ja teed vastavalt teie soovile. 

 
Sidrunivesi kuulub hinna sisse. 

 
Hind ühele inimesele 42 € 

 
 
 
 
 
 
 



 
PIDUSÖÖMING III 

(gruppidele suurusega vähemalt 10 inimest) 
 

Tervitusjook: pokaal Roger de Vermont DEMI- SEC vahuveini. 
 

Eelroog: 
- Rikkalik suupistevalik, mis koosneb kreemja peekonijuustuga täidetud 

veiseliharullidest. 
- Grillitud hiidkrevetisabad siidise mangokastmega. 
- Jalea de mariscos grillitud mereandide tarrendis. 

- Krõbedad korvikesed täidetud õrnsoolatud lõhemarjaga. 
- Värskelt marineeritud “Encurtidos” krõmpskurgid. 

- Kuulus “Esturión ahumado” ehk külmsuitsutatud siberi tuur. 
- Õrnsoolalõhega täidetud krõbedad korvikesed. 

- Õhulised veisemaksapasteedi korvikesed. 
- Piri- Piri mahlased kanatiivad vürtsikas võtmes. 

- Grillitud linnuliha salat, maitsestatud eksootilise mangokastmega. 
- Ensalada Rusa ehk klassikaline kartulisalat ehtsa veiselihaga. 
- Carne de vaca gelatin, tuntud kui grillitud veiseliha tarrendis. 

- Suupisted marineeritud sibulast, artishokist ja päeikesekuivatatud tomatitest. 
- Eksootiline puuviljavalik. 

 
Pearoog: 

- Hõõguvatel sütel grillitud põdraliha steik serveeritud fooliumis küpsetatud 
kartulite ja värske salatiga. 

- Kõrvale lisandub ka rikkalik kastmevalik mis koosneb: Terava avokaado-, 
tartar-, küüslaugu-, pipra- ja šampinjonikastmest. 

 
Magustoit: 

- Maitseküllane magustoidu trio šhokolaadi koogist, panna cottast ja passioni 
kreemiga täidetud korvikesest. 

Mille kõrvale serveerime kohvi ja teed vastavalt teie soovile. 
 

Sidrunivesi kuulub hinna sisse. 
 

Hind ühele inimesele 59€ 
 
 

Lisaks on Argentiina II korruse privaatses saalis võimalus tellida teile sobiv 
DJ, tantsuprogramm või bänd. Vastav heli- ja valgustehnika on restorani poolt 

olemas. 


