
PEAROAD

Puravikurisoto (L–Ve) 13.8 
šalottsibul, taimne koor, trühvli õli ja grillitud kuningservik

Päevapasta 9

Sinimerekarbid Chorizoga (G) 16
fenkol, varsseller, šalottsibul ja siidrine tomatikaste

Pannil praetud kalakotlet (G) 12.5
porgandikreem, blanšeeritud köögiviljad, 

chimichurri ja marineeritud ingver

Ahjuküps võikala (L–G) 15.5
paksoi, riisinuudlid, vokitud köögiviljad ja kookose-sidrunheinakaste

Röstitud maisikanafilee (L–G) 15
šampinjon, peekon, röstitud köögiviljad ja trühvlikaste

Praetud kaelusfaasanifilee (G) 16.5
Boulangere-kartul, spinat, kadakamarjakaste ja pastinaagikrõpsud

Platzi burger 14.5
Eesti veiselihapihv, Cheddari juust, mango-tšilliaioli ja 

friikartulid

Mooritud veisepõsk (L) 14
pärlodrakruup, röstpeet, röstporgand ja suitsuploomikaste

Grillitud lambakarree 19.5
ürdikoorik, rohelise herne kreem, Beluga läätsed ja mündikaste

L I SAND I D
Röstitud köögiviljad  (L–G–Ve) 3.5
Värske roheline salat (L–G–Ve) 3.5

Friikartulid (L–G–V) 4

SUP I D
Kollase lillkapsa kreemsupp (L–G–Ve) 6.5

aedviljad, aedviljapuljong, pastinaagikrõps ja maitseroheline

Vürtsikas kanasupp kookospiimaga (L–G) 9
riisinuudlid, köögivilja-julienne, vürtsikas kookospiimaleem ja laim

MAGUSTO I DUD
1 pall sorbetivalikust (L–G–Ve) 2

Platzi dessert (V) 4.5
Astelpaju panna cotta (L–G–Ve) 5

taimne koor, pralinee ja värske mari

Soe õuna-martsipanikook (V) 6
marjakaste ja jäätis

Baileys-tiramisu (V) 6
kakao, tuhksuhkur ja värske roheline

Šokolaadi-fondant (V) 6.5
põldmarja-astelpajukompott ja vaniljejäätis

SUUP I S T ED
Quesadilla kana ja mango-tšilli majoneesiga 7
Corndogs ehk frititud maisivorstid chorizo ja  

magusa tšilli aioliga 6.2
Frititud meritint küüslauguse tillidipiga (G) 6

Bruschetta-assortii 6
tomatisalsa (L–Ve) ja praetud seened (L–Ve) ja 

kitsejuustukreem (V)

Köögivilja-antipasti jagamiseks (L–Ve) 10
Liha- ja juustuvalik 2-le 16

EE LROAD
Guacamole-salat (L–G–Ve) 9.6

avokaado, greip, marineeritud kõrvits, punane sibul ja mangokaste

Puravikurisoto (L–Ve) 9
šalottsibul, taimne koor, trühvliõli ja grillitud kuningservik   

Õrnsoolaforell 10.5
Hollandi kaste, peediaioli, lendkalamari ja leivakrõps

Gratineeritud hiidkrevetid 13.5
salatipadi, tsitrusekaste, ürdivõi ja värske koriander

Caesari salat kanaga / tiigerkrevettidega 9.5 / 11.5
Rooma salat, parmesan ja küüslaugukrutoonid küllusliku kastmega

Soe kitsejuustusalat 10.5
salatisegu, krõbe sai, Kreeka pähkli-basiilikupesto ja maasika-balsamico

Suitsupardi-carpaccio (L–G) 10.5
värsked salatilehed, kõrvitsaõli, granaatõunareduktsioon ja rediselaastud

Veiselihatartar (L) 11.5
marineeritud shimeji seened, šalottsibul, toores vutimuna, kilu ja kappar

G - gluteenivaba, L - laktoosivaba, V - taimetoit, Ve - vegan
Ülejäänud allergeenide kohta küsi teenindajalt

Peakokk - Argo Ots
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