
suupisted

tillu

Lihaga

Isetehtud lihapall 
kirsstomati ja balsamicoga 

Must ploom pasteedi 
ja seesami seemnetega

1 €

1 €

Serrano sink meloniga 1,2 €

Singikreem omaküpsetatud 

rukkileival marineeritud kurgiga
1,2 €

Singirull omaküpsetatud
rukkileival kappariga

1,2 €

Singirull mädarõikase
juustukreemiga

1 €

Singirull marineeritud kurgi
südamiku ja mädarõikase
juustukreemiga

1,2 €

Salaamirull
toorjuustukreemiga

1,2 €

Rebitud sealiha krõbesaial
veinise sibulamoosiga

1,7 €
Krõbe peekon rukkileival
marineeritud punase sibulaga

1,5 €

Maasink omaküpsetatud saial
toorjuustukreemiga

1,5 € Mini taco rostbiifi ja
sinepimousseega

2 €

Hinnad on ühe tüki kohta. Minimaalne tellimise kogus 10tk ühest sordist.



suupisted

tillu

Kalaga

Linnulihaga

Pardifilee omaküpsetatud saial
must sõstra tšilli kastmega 2 €

Kanatiiva ,,pulgakomm'' 

tariyaki-mee marinaadis
2 €

Peedi ja calvadosega
marineeritud külmsuitsu forell
omaküpsetatud saial
avokaadokreemiga 2 €

Kilutrühvel tumeda leivaga 1,2 €

Suitsutatud kanafilee 

ananassi ja kurgiga
1,5 €

Õhikud kilufilee, munakreemi ja
lõhe marjaga 1,2 €

Suitsulõhe vaht lõkkekartulil 1,5 €

Spinatirull forellimousseega 1,8 €

Omaküpsetatud rukkileival
heeringafilee munakreemiga 1,5 €

Marineeritud räime rull vuti
munaga mustal leival 1,8 €

Röstitud silm
kartuli lootsikul 1,8 €

Nuikapsa ,,taco''  kalkuni filee
ja köögiviljadega 1,5 €

Hinnad on ühe tüki kohta. Minilaane tellimise kogus 10tk ühest sordist.



suupisted

tillu

Lihavabad

Porganditrühvel pähklitega 1,2 €

Valgehallitus juustu suupiste
vaarika-ingveri moosiga

1,5 €

Mozzarella kirsstomatite ja
basiiliku kastmega

1,2 €

Täidetud munad 1 €

Juustukrõpsud 

avokaado-feta kreemiga

1,5 €
Tuuletaskud spinatikreem ja
päikesekuivatatud tomatiga 1,2 €

Täidetud munad lõhemarjaga 1,2 €

Juustutrühvel röstitud sibulaga 1,2 €

Viinamarjaga toorjuustu 

trühvel kreeka pähklitega 1,2 €

Peeditrühvel heeringa
südamega 1,2 €

Üvasi talu grilljuust
peedikreemiga röstitud saial 1,5 €

Tuuletaskud
kukeseenekreemiga 1,2 €

1,2 €

Omaküpsetatud karask 

munakreemiga

Porgandirull 
avokaadokreemiga 1,8 €

Grillitud šampijonid
sinihallitusjuustuga 1,5€

Feta juustu suupiste peedi ja
kreeka pähkliga 1,5€

Hinnad on ühe tüki kohta. Minimaalne tellimise kogus 10tk ühest sordist.



VAAGNAD
 

SALATID

tillu

Salatid

Kartulisalat suitsukanaga 12 €

Tatrasalat suitsutatud lõhega

12 €

Rosolje

12 €

Kasukas

1,5 €

Sakuska vaagen 20 €

Juustuvaagen 30 €

Puuvilja assortii 18 €

Köögivilja valik dipiga 15 €

Heeringa vaagen 18 €

15 €

Mulgisalat singiga

Kerge kartulisalat 10 €

Saksa kartulisalat 10 €

Tomati-mozzarella salat 15 €

&

Vaagnad

Lihavabad

Seene salat 15 €

Hinnad on ühe kilogrammi kohta. Minimaalne tellimise kogus 1kg vaagnatel ja 2kg salatitel.



toekad
suupisted

tillu

Lahtised pirukad

Kana-köögivilja 15 €

Köögivilja-juustu

15 €

Suitsusingi

Kukeseene

15 €

Omaküpsetatud rukkileib 

munamäärde ja kilufileega 2 €

Omaküpsetatud rukkileib
suitsusingi ja
marineeritud kurgiga 2 €

Omaküpsetatud sai
avokaadokreemi ja 

külmsuitsu forelliga 3 €

14 €

Tomati-küüslaugu 2 €

Puraviku 2,5€

Karamelliseeritud sibula 2,5 €

Võikud Bruchettad

Kapparite ja singiga 2,5 €

Suitsukanaga 2,5 €

Hinnad on ühe tüki kohta. Minimaalne tellimise kogus 10 tk ühest sordist



KRINGEL
 

TORT

tillu

Võileivatort

Suitsukanaga 20 €

Suitsusingiga

25 €

Tuunikalaga

Forelliga

25 €

Singi ja juustuga 14 €

Kana ja paprikaga 14 €

Mozzarella, spinati ja
päikesekuivatatud tomatiga 14 €

20 €

Kringlid

&

Punapeedi ja
sinihallitusjuustuga  14 €

Hinnad on ühe kilogrammi kohta. Minimaalne tellimise kogus 2kg tortidel ja 1,5kg kringlitel.




