
Kuldse Notsu Kõrtsi menüü 
Traditsiooniline Eesti toit 

 

ETTE HAUGATA 

Krõbedad Lihula leivad juustusousti ja küüslauguga 

T  

5.00 € 

Soolaheeringas hapukoore, muna ja sooja kardulaga 

G  

6.00 € 

Sibularõngad 

6.00 € 

Krõmps kapsasalat 

Peakapsas, porgand,redis,kurk (G, L, T)  

6.00 € 

Vürtsikilu munavõi ja musta leivaga 

7.00 € 

Vürtsikad kodulinnutiivad soustiga 

G  

7.00 € 

Seakõrva krõbinad 

G  

7.50 € 

Seto sõir pohlamoosiga 

7.50 € 

Kodune veisemaksa pasteet soolakurgiga 

8.00 € 

Sealihasült sooja kardula ja sinepiga 

9.00 € 

Värske salat kitsejuustu ja peediga 

G, T  

10.00 € 



Kalane lugu kahele 

suitsu- ja soolalõhe, heeringas, marineeritud räimed, vürtsikilu ja sprotid  

15.50 € 

Lihane lugu kahele 

sült, pasteet, marineeritud notsuliha, lihapallid ja singirullid  

16.50 € 

 

PIKAL LEEMEL ROAD 

Kõrvitsa-suitsujuustupüreesupp 

G  

6.00 € 

Hapukapsasupp lambaliha ja hapukoorega 

6.00 € / 9.00 € 

 

Punapeedisupp veiseliha ja hapukoorega 

G  

6.00 € / 9.00 € 

Tummine hernesupp sealihaga 

6.00 € / 9.00 € 

 

KERGEM KÕHUTÄIS 

Nigula astelpajunaps 

Marineeritud kõrvitsa ja suitsujuustu sakusmendiga  

5.90 € 

Hernetamp 

T, L, G  

8.00 € 

Kruubipuder peekoni ja pähklitega 

9.00 € 

Frikadelli vormiroog 

9.00 € 

Vana nõia seene ja sibula vormiroog 



kartulipuder, seenekaste ja juust (T)  

10.00 € 

 

MATSAKAS MAOTÄIS 

Koores hautatud veisemaks 

Kardulapudru ja punapeedisalatiga  

13.50 € 

Kalapätsid 

Hernetambi, sinepisousti ja salatiga  

14.00 € 

Traditsiooniline seapraad 

ahjukardulate, hapukapsa ja sinepisoustiga  

15.00 € 

Kanafilee 

Seene-singi- sibulatäidise, ahjukardulate, salati ja juustusoustiga  

16.00 € 

Punakala filee 

Kardulapudru ja kooreste porganditega (G)  

17.00 € 

Grillitud vissi sisefilee 

Kardulapätsikese, hapukapsasalati ja veinikastmega  

19.90 € 

Smooritud metsanotsu 

kooreses kadakamarjasoustis ahjukardulate ja mesiste köögiviljadega  

19.90 € 

Grillitud utt 

kruubipudru, marineeritud peedi ja veinisoustiga  

19.90 € 

Vorstiväntsakas kahele 

erinevad vorstikesed, ahjukardulad, hapukapsas (L)  

25.90 € 

Korralik lihane sööma kahele 

seakoot, seapraad, kanafilee, searibid, lihapall, peekon, ahjukardulad, 

hapukapsas  

33.90 € 



Peakokk soovitab 

„Kuldse Notsu” krõbe seakoot sinepi, hapukapsa ja ahjukardulatega (L)  

19.90 € 

 

SUU MAGUSAKS 

Tuuliku kama marjadega 

T  

4.00 € 

Majakook vaniljekastmega 

6.00 € 

Talutütre dessert 

kohupiimavahu ja leivapuruga  

7.00 € 

Metshaldja soe marjapott 

küpsised, marjad, vaniljekaste  

7.00 € 

 

 

Kuldse Notsu Kõrtsi menüüs väärib kindle peale esile tõstmist traditsioonilisest 

Eesti köögist tuntud talujuustud ning “vorstipidu”.  Viimane sisaldab teiste seas 

ka kuulsat Eesti verivorsti!  Kõrtsis võib kuulda musitseerimas ka kohalikke 

pillimehi ning paljud tulevad siia, et kohtuda sõpradega ning nautida elavat 

atmosfääri. 

G-gluteenivaba, L-laktoosivaba, T-taimetoit 

Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu. Meeldivat siinviibimist! 

 


