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Küsi pakkumist info@hiiumaale.ee
või telefonil +372 463 6146
hiiumaale.ee

Lest & Lammas on mõnus resto Kassari saarel Hiiumaal ja asub
samas majas Kassari Puhkekeskuse ja Hiiu Õlle Kojaga.

Jõulumaitsed Kassarist
Meie peakokk Erlis Schönberg on koostanud maitsvad jõulumenüüd, et
pakkuda teile erilisi pühade maitseid. Järgneval kolmel lehel leiad meie
jõulumenüü pakkumised.

Meelelahutust kogu seltskonnale
Jõuluolemisele annab särtsu juurde Hiiu Õlle Bingo, mis sobib ideaalselt
pühade söömaaja juurde. Hiiu Õlle Bingo annab muheda ülevaate
õlleteost ja on seltskonnale mõnus ja hasarti tekitav meelelahutus.

Jõulukingid, kus te olete?
Meie aitame teid ka jõulukinkidega! Resto Lest & Lammas pakub
jõulupakke, mis sisaldavad meie oma maja tooteid. Küsi meilt lisainfot
ja saame kokku panna just teile sobivad jõulukingid!

Soovid jääda pikemaks?
Kassari Puhkekeskuses on 14 kahekohalist tuba ja üks 4-kohaline sviit.
Kui plaanid pikemat olemist Hiiumaal, siis aitame teid majutusega.
Meie majas on kaasaegne seminariruum, mis sobib suuremale
seltskonnale pidustuste ja koolituste läbiviimiseks.

Ootame enda juurde suuremaid ja väiksemaid kollektiive,
sõpruskondi, peresid.

Jõulumenüü 1
35 eurot / in

Suupisted
Kohaliku kala äkine mustsõstra palsamiäädikaga
Kõrvitsa shot krõbekapsa ja peekonikrõpsuga
Tallemaksapasteet röstitud kanepiseemnete ja kirsiželeega
Verivorsti kanapee ingveri-hapukapsamoosiga
Lihalõigud kohalikult lihameistrilt mädarõikavahuga
Heeringa amps punasesõstra marmelaadi ja leivakrõpsuga
Verikäki krõpsud hapukoorekreemi ja mandariiniga
Räime tartar munasalati ja punase sibulaga mustal leival
Salat
Kassari kasukas heeringa, punase aedpeedi
ja pisut suitsuse lambalihaga
Praad
Pikalt küpsenud tallepraad köömnese kartuli,
porteri glasuuris sibulate ja köögiviljadega
Dessert
Valge šokolaadi panna cotta piparkoogipuru ja glögi siirupiga
Kohv, tee, vesi
Leib, sai, petersellivõi

Jõulumenüü 2
32 eurot / in

Suupisted
Metsaseene suupiste brie juustu ja karusmarja chutneyga
Marineeritud räimefilee tartar munasalati ja musta leiva müsliga
Punapeediželee mädarõikavahuga röstitud talusaial
Kassari veisefilee sink Caesari kastme ja karusmarjaga rukkileiva korvis
Keedetud keele lõigud porteri-sibula sõstraga
Kõrvitsa-juustukook maheda suitsusingi ja pirnisinepiga
Säina tartar madalküpsetatud munakollase ja ürdimajoneesiga
Verivorstitrühvel krõbekapsa dekooris
Salat
Kartulisalat piprase veisefilee, terasinepi vinegreti,
marineeritud kõrvitsa ja pohlaga
Praad
Glögi glasuuris kohalik kala ingveri köögiviljade ja sõstrakastmega
Dessert
Piparkoogikreem vaarikakastme ja beseega
Kohv, tee, vesi
Leib, sai, petersellivõi

Jõulumenüü 3
28 eurot / in

Suupisted
Jõuluvorst
Kaneeline kõrvitsasalat
Mahe heeringafilee hapukoore ja roosa pärlsibulaga
Pasteedipallid pohlamoosi ja krõbeda saiaga
Hapukurk meega
Täidetud munad
Lihasalat
Rosolje
Praad
Sinepine seapraad pühade hõngulise hapukapsa
ja krõbedate ürdikartulitega
Dessert
Kohupiimakook pohla-karamellikastmega
Kohv, tee, vesi
Leib, sai, petersellivõi

Ootame Teie broneeringuid
e-postil: info@hiiumaale.ee
Telefon: +372 463 6146
hiiumaale.ee

