JAGAMISEKS KAHELE
Köögivilja tempura + frititud kartul + 4 majakastet TAIMETOIT
Aasia maitsed / kevadrullid + seakõrvad + krevetid
Gastro suupistevaagen / erinevad salaamid
+ krõmpsud seakõrvad + krõbe seanahk + paneeritud kana
Hummuse trio + papadum + ciabatta
VEGAN
Gastro juustuvalik + moosid
TAIMETOIT
EELROOG
Carpaccio veiselihast / balsamico + parmesan
Frititud tint + tartar-kaste
Koreapärased kanatiivad + ingver + koriander
Falafelid + hernehummus
SALAT & SUPP
Nizza salat / tuunikala + kartul + oliivid + muna
Kitsejuustusalat / värske salat + marjad + seemned
Caesari salat / Rooma salat + Caesari kaste + tomat
Caesari salat kanaga / Rooma salat + kanafilee
+ Caesari kaste + tomat
Caesari salat krevettidega / Rooma salat + krevetid
+ Caesari kaste + tomat
Okroška / köögiviljad + sink*
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TAIMETOIT
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MAGUS
Crème Brulée
Pavlova + marjad
Kirekorv / kireviljakreem + karamellijäätis + beseekrõps
Šokolaadi-mousse + kirsimoos
VEGAN
Jäätis

Saku Gastro on laia õllevaliku, loomingulise toidu ja hubase õhkkonna
kombinatsioon. Menüüs on esindatud gastronoomilised hitid üle kogu maailma.
Ühtmoodi tervitame nii gurmaane, õllesõpru kui ka veini- ja
kokteilisõpru.
Söögid valmistame kohalikust kvaliteetsest toorainest, rõhutades
käsitööd ja järgides hooaegu. Valikus on ka taimsed toidud.
Menüüs on toite nii õllekõrvaseks jagamiseks, suuremaks kõhutäieks
kui ka imemaitsvaks magustoiduks. Meie klientide suured lemmikud on Gastro
burger, hanger-steik, falafelid ja kirekorv ja taimne šokolaadi-mousse.
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Küsi teenindajalt just sinu toidu juurde sobivat jooki!

* soovi korral ilma singita

Selge vürtsikas mereannisupp
PEAROOG
Koha + vokitud köögiviljad
Sinimerekarbid / kookospiima-valge veini leemes
Fish & chips
Grillitud kanavarras + bataadifriikad + mango-karrikaste
Koorene kanapasta
Täidetud suvikõrvits / köögiviljaraguu + juust
TAIMETOIT
BBQ searibi + friikartulid
Hanger steik + kartulipüree + punaveinikaste
Gastro veiseburger + friikartulid
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Allergeenide infot küsi teenindajalt.
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