
 

Allergeenid: 1-laktoos, 2-sinep, 3-muna, 4-gluteen, 5-soja, 7-seller, 8-pähklid, 9-seesamiseemned, 10-mereannid 
V-vegan, v-vegetaarne 

 
Pesto ja juust 7€ 
basiilik, seemned, õli, kahe juustu valik, granaatõun, petersell, krõbe mitmevilja kukkel  (1,4,8) v 
 
Linnumaksa patee 7€ 
jahe sõstraželee, hane- ja broilerimaks, baguette õhikud, maitsevõi, salvei (1,4)  
 
Juust ja liha (kahele) 16€ 
väärisjuustud, delikatesslihad, käsitöömoos, röstpähklid, meesinep, krõbeleib (1,2,4,8,)  

 

 

Hummus ja krõbe läätseleib 7€ 
kikerhernekreem, seesamiseemne pasta, vürtsid, porgand, füüsal, apelsin, läätseleib (9) V 
 
Tomat ja kitsejuust 8€ 
kitsejuust, toorjuust, rukola, erinevad tomatid, värsked ürdid, toortatar, maitseõlid (1) 
  
Spinat ja suitsukala 9€ 
spinat, õun, varsseller,  suhkruhernes, kõrvitsaseemned, makrell, sinep, mesi, vutimuna, jogurt  
(1,2,7,10)  
 
Rebitud lammas ja pitaleib 12€ 
lammas, vürtsid, pitaleib, jogurt, vahtrasiirup, ürdid, marineeritud sibul, tomat, jalopeno (1,4) 
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Kalasupp 8€ 
lõhe, koha, porgand, varsseller, suhkruhernes, kookospiim, apelsin (7,10)  
 
Ramen 11€/vege 8€ 
jaapanipärane nuudliroog aromaatses puljongis 
valige lisand: pardifilee, küpsetatud seakülg, vegetaarne e. viljad ja seened (3,5,7,9) 
 
 
 

Pasta Carbonara 10€ 
linguine, suvikõrvits, peekon, muna, ürdid, juust, petersell (3,4) 
 
Karri 14€/vege 12€ 
vürtsikas India kookosekarri 
valige lisand: läätsed, kana, lõhefilee  
läätsed/kana/lõhe, kookospiim, jogurt, basmatiriis (1,10) 
 
Siga ja seller 15€ 
sea sisefilee, juurseller, varsseller, punaveini kaste, peekon, viinamari (7) 
 
Risoto ja krevett  15€ 
risoto, hiidkrevett, kalmaaritint, või, õun, riisipaber, ürdid, seesamiseemned, juust (1, 9, 10) 
 
Kala ja apelsin 17€ 
Fääri lõhe, bataat, porgand, apelsin, redis  (1,10) 
 
Veis ja kukeseen 18€ 
veis, kukeseen, sibul, küüslauk, värske kartul, pehme juust, koor (1) 
 
 
 

Lastele: koorene kanapasta 5€, värske kartul ja notsukaste 5€  
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Kohvi panna cotta              5€ 
koor, kohv, vaarikad, karamell, ürdid (1,8) v 
 
Krõbe mesi  6€ 
kihiline küpsetis, mesi, kreeka jogurt, lavendlisefiir (1,3,4) v 
 
Juustuhõrgutis  7€ 
Le Petit Doruvael (aromaatne väärisjuust), murakamoos,  
vanilje-iiris, virsik, kreeka pähkel, tuile (1,8) v  
 
La Muu ökojäätis        2€/pall 
küsige valikut teenindajalt (1,4,8) v, V  
 
Jäätisekokteil  4€ 
vaniljejäätis, mahl omal valikul (1) v 
 
Smuuti            4€ 
marjad, mahl, münt, banaan (V) 
 
 

Lisaks pakume kondiitriletist maitsvat koogivalikut.  


