
 
Peakokk Erki Palo 

Tel. 566 14741 
erki@graniitvilla.ee 

Jõulumenüüd (grupile alates 10 inimest) 
 

* Hinnad sisaldavad Laitse Graniitvillas ka teenindustasu kuni kl 02.00-ni. 
* Alla 10-liikmelistele gruppidele lisandub teenindustasu lähtuvalt ürituse kestvusest. 
*Menüüdes on ettenähtud mahlakogus 0,2 l/in kohta arvestatud toidu kõrvale tarbimiseks.  
Lisamahla hind on 3.-/l + km. Morss ja vesi on piiramatus koguses. 
*  SkulptuuriGaleriis Uuel tänaval lisanduvad menüühindadele ka transport ja võimalik 
teenindustasu (täpsem kalkulatsioon ja vajadus teenindusele sõltub ürituse profiilist). 

 
Pakume tervitusjoogiks hõõgveini mandlite ja rosinatega hind 2.50-+ km/in/1 klaas 

 
MENÜÜ Nr. 1 (BUFFET) HIND 21,00 + km/in (kogus ca 1 kg/in) 

Suupisted: 
Suitsusink mädarõikakreemiga 
Soolaheeringas sinepikastmes 

Lihakallerd ürtidega 
Maksapasteet  
Soolakurgid 

Marineeritud kõrvits 
Pohlamoos 

Salatid: 
Traditsiooniline kartulisalat 

Rosolje soolaheeringaga 
Rukola-kurgisalat soolahelvestega 

Pearoog: 
Prantsuse sinepi ja ürtidega küpsetatud seapraad  

Verivorstid 
Keedukartul värske tilliga 

Praekapsas jõhvikatega 
Koorene sinepikaste 

Leib/kuklid/või 
Dessert: 

Kohupiima-pohlakook 
Joogid: 

Kohv, tee, morss, maitsevesi 
 
 
 
 
 



MENÜÜ Nr.2 (BUFFET) HIND 26,50 + km/in (kogus ca 1,1 kg) 
Suupisted: 

Vürtsikilufilee Parmesani, rukola ja munaga 
Õrnsoolalõhe jõhvikatega 

Õrnalt suitsutatud rostbeef veise sisefileest kirsikastmega 
Kanamaksapatee leivakoorikukorvis jõhvikaželee ja tüümianiga 

Quiche suitsupeekoni ja sibulaga  
Röstitud paprika ja suvikõrvits ürdikastmes 

Bruschetta Brie-juustu, pohlamoosi ja jõuluvürtsidega 
Ürtidega marineeritud šampinjonid 

Salatid: 
Metsaseenesalat kartuli ja murulauguga 
Värske salat pohla, pirni ja Brie juustuga 

Suitsukanasalat apelsini ja meloniga 
Pearoog: 

Meega glaseeritud ahjulõhe 
Kergelt suitsutatud sea sisefilee 

Ahjukartul rosmariiniga 
Koores hautatud punapeet 
Punaveini-piparkoogikaste 

Sinepi-sibulakaste 
Leib, kuklid toorjuustu-ürdivaht 

Dessert: 
Laitse Graniitvilla piparkoogimaitseline jõulukook marjamelbaga 

Joogid: 
Kohv, tee, mahl, maitsevesi 

 
MENÜÜ Nr. 3 (3-käiguline täisteenindusega) HIND 20,00 + km/in 

Eelroog 
Värske salat madalküpsetatud pardi rinnafilee ja põldmarjakastmega 

Pearoog 
Traditsiooniline seapraad keedukartuli, õlles hautatud praekapsa ja koorekastmega 

Leib, kuklid, või 
Dessert 

Piparkoogikreem mandariinidega 
Joogid 

Kohv, tee, mahl, maitsevesi 

 
MENÜÜ Nr. 4 (4-käiguline täisteenindusega) HIND 25,50 + km/in 

Salat 

Salat madalküpsetatud köömnelõhe, porgandikreemi ja laimi-tšillikastmega 

Supp 

Kreemine kõrvitsa-juustusupp krõbeda chipsiga 
Pearoog 

Rosmariiniga küpsetatud pardifilee, bataadikreemi, röstitud suvikõrvitsa ja vürtside ning 

nelgiga maitsestatud portveinikastmega 
Dessert 

Piparkoogi-šokolaadikook mündijogurti ja marjamelbaga 
Joogid 

Kohv, tee, mahl, maitsevesi 

 


