Nagu August Gailiti Toomas Nipernaadi rändas ka restoran Nipernaadi Eestis ringi, et koguda inspiratsiooni eestimaistest naturaalsetest talutoodetest
ja kohtuda kohalike rannakalurite ja väiketalunikega, kes on kasvatanud oma tooteid hoole ja armastusega. Palju toorainet, nagu juurikad, maitsetaimed,
liha, metsamarjad ja seened tuleb meie Vihula Mõisa öko-Farmist Lahemaa R
 ahvuspargis. Soovime, et Sinu lauale jõuaks toit koos rännulooga Eestimaa
eripaigust.
Soovime, et Sinu lauale jõuaks toit koos rännulooga Eestimaa eripaigust. Menüü on lihtne ja tuttavate maitsetega. Valmistame sööki värskest, h ooajalisest
ja võimalikult kohalikust toorainest.

MENÜÜ
EELROAD

PEAROAD

MAAKIVIGRILL

Suitsutatud mozzarella salat
aiaroheline ja tomatid / 6 EUR

Kanafilee
pestokruubid, küpsetatud k öögiviljad ja
sinepi valge veini kaste
/ 16 EUR

Rohumaa lihaveise sisefilee
veinikastmega / 23 EUR
Angersäga / 21 EUR

Madalal temperatuuril küpsetatud
forell
ahjukõrvits, mädarõikakreem, k alamari
/ 9 EUR
Peeditartar
konjakis praetud kanamaks, õunad
/ 8 EUR
Klassikaline Caesari salat pestokanaga
/ 7 EUR
Suupistevaagen kahele
(marineeritud angerjas, õrnsoolalõhe,
vinnutatud liha, maasuitsusink, hapukurk,
verikäkikrõpsud, heeringamarjakreem ja
juust) / 16 EUR

SUPID
Selge lõhe-krevetisupp vutimunaga
/ 6.50 EUR
Vahune rohelise herne püreesupp
suitsutatud sealihaga
/ 6 EUR

Küsige teenindajalt meie
KUUPAKKUMIST

Küpsetatud veisesisefilee
kartulipüree, mustsõstraveinikaste
/ 19 EUR

1 lisand valikust: roheline salat,
ahjukartulid või grillitud köögiviljad

MAGUSROAD

Hirvekarree
mulgipuder, Eryngi seened, p uravikukaste
/ 19 EUR

Kihiline vahukoore-leivamagustoit
/ 6 EUR

Päevakala
flambeeritud köögiviljad / 16 EUR

Valge šokolaadi kreembrülee
viigimarjadega / 6 EUR

Vürtsikas punase läätse hautis
grillitud spargel, austerservikud
/ 13 EUR

Peedi-šokolaadikook / 7 EUR

Mehine kahekorruseline Nipernaadi
kukkel
Eesti veisefilee, rohke salat,
mädarõikakaste, friikartulid
/ 16 EUR

Juustuvalik ühele / 5 EUR

Valik jäätiseid / 5 EUR

Nipernaadi burger
100% puhtast veiselihast, s ibulamoos,
friikartulid, lisandina soovi korral
sinihallitusjuust
/ 16 EUR
Kui olete mõne toiduaine suhtes allergiline, palun küsige menüüs pakutavate roogade kohta infot meie teenindajalt.
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