HOMMIKU MENÜÜ

Inglise hommikusöök Hiiu moodi 6,50 €
(Kosutav hommikusöök praemuna, Jäägrivorsti, peekonioa ja
bataadifriikartulitega)

Lõhe 6,90 €
(Lõhe tar-tar, pošeeritud muna ja värske salat)
Omlett 5,50 €
(Peekoni-juustuomlett salatiga)

Hommikupuder 3,50 €
(Hiiu Pubi hommikuder moosi ja värskete marjadega)

Telli kaasa ja grilli ise!

1,000 kg küpsetamisvalmis sea- vüi kanašaslõkk 12.00 €
0,500 kg hiidkrevette Hiiu Pubi marinaadis 14,00 €

STARTERID
Suupistevalik kahele 9,90 €
(Lõhe tar-tar, Crudo sink valiku juustude ja oliividega)
Krõbedad krevetid 6,90 €
(Grillitud krevetid tšillimajoneesiga)
Krõbekilu 6,90 €
(Paneeritud krõbekilu kastmega)
Kanatiivad 6,90 €
(Vürtsikad kanatiivad kastmega)
Juustupallitrio 6,90 €
(Valik juustupalle kastmega)
Pelmeenid 6,90 €
(Krõbedad kana-puraviku-juustupelmeenid hapukoorega)
Küüslauguleivad 5,50 €
(Juustused küüslauguleivad kastmega)
Sibularõngad 5,50 €
(Sibularõngad kastmega)
Jalopeno ampsud 6,90 €
(Paneeritud jalopeno ampsud kastmega)
Bataadi friikartulid 4,90 €
(Friikartulid kastmega)
Friikartulid 4,50 €
(Friikartulid kastmega)

POKE KAUSID / SALATID
Lõhe poke 8,90 €
Tuunikala poke 9,50 €
Kreveti poke 9,50 €
Krõbeda kanafilee poke 7,90 €
Kammkarbi poke 9,90 €
Caesar salat
(Hiiu Pubi Caesar salat)
- grillitud kanafileega 7,90 €
- praetud krevettidega 8,90 €
Kitsejuustusalat 8,90 €
(Aiasalat kitsejuustukreemi, veinis marineeritud pähklite ja röstpeediga)
Krevetisalat 8,90 €
(Grillitud hiidkrevetid mangosalatiga)
Aiaroheline 6,50 €
(Värske aiasalat tomati, sojaubade ja marineeritud köögiviljadega)

Grillitud köögiviljad 7,90 €
(Grillitud köögiviljad basiiliku-küüslaugukastmes)

SUPID
Seljanka viie lihaga 5,50 €
(marineeritud kurk, sibul, viis erinevat liha, tomat, värsked ürdid, hapukoor)

Spinati Vichyssoisse praetud koha- ja kammkarpidega 6,90 €
(Prantsusmaa kreemsupp, praetud kohafilee- ja kammkarpidega)
PEAROAD
Šašlõkk
( Kana- või sealihašašlõkk, marineeritud sibul, salat, majakaste)
- Kanašašlõkk 8,90 €
- Sealihašašlõkk 8,90 €
Ljulja Kebab 8,90 €
( Lambaliha, koriander, marineeritud sibul, salat, majakaste)

Vasikamaks 9,90 €
(Grillitud vasikamaks marineeritud sibul, salat, majakaste)

Lambakarree 17,90 €
( Grillitud lambakarree, veinikaste, küüslaugu-ürdikartul, grillitud tomat)
Šnitsel
( Juustu-, kana- või sealihašnitsel, salat, majakaste, friikartulid)
- Juustušnitsel 10,90 €
- Kanašnitsel 10,90 €
- Sealihašnitsel 10,90 €

Hamburger
(Hiiu Pubi hamburger naturaalse lihaga ja friikartuliga)
- Krõbekanaburger 10,90 €
- Veiselihaburger 11,90 €
Sinimerekarbid
(Sinimerekarbid 1,0 kg)
- Sinimerekarbid aasiapärases leemes 14,90 €
- Sinimerekarbid tomatises kastmes 14,90 €
Beebiforell 17,90 €
(Grillitud Beebiforell, tapenaad, salat)

Kohafilee tsitruse risottoga 16,90 €
(Kohafilee tsitruse risottoga, spargli ja spinatikreemiga)
Koorene pasta
(Pasta penne kooreses kastmes brokkoli ja tomatitega)
- Kanafileega 7,90 €
- Krevettidega 8,90 €
MAGUSROAD
Šokolaadikook vaniljejäätisega 5,90 €
(Klassikaline soe šokolaadikook)

Pistaatsia Crème brûlée 6,50 €
( Prantsusmaa karamellkattega kreemdessert)
Maasika Charlotte 6,50 €
(Prantsusmaa kihiline biskviidi-jogurtikook)
Pannkoogid jäätisega 4,50 €
(Vanillijäätise ja hooajaliste marjadega)

