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a’la carte



ISUTEKITAJAD /eelroad/ISUTEKITAJAD /eelroad/
Metsataadi leivake Metsataadi leivake 7,5 7,07,0
riisika eelroog mustal leival, punase sibula  
ja hapukoorega  
  
Libeleivake Libeleivake 7,5 7,07,0
heeringa porgandi, sibula eelroog  
krõbedal rukkileival   
 
Veneetide hääd asjad Veneetide hääd asjad 7,0 6,56,5
pelmeenid keedetult või friteeritult hapukoorega  
  
Kaluri hommikuamps Kaluri hommikuamps 9,0 8,58,5
kalamari röstitud saial, punase sibula, hapukoorega  
  
Murueide vihmarattad Murueide vihmarattad 6,5 6,06,0
pannkook singi- juustu täidisega  
  
  

TOOBITOETAJAD /suupisted/TOOBITOETAJAD /suupisted/
  
Orjarõõm Orjarõõm 5,0 4,54,5
friteeritud sibularõngad dipikastmega  
  
Lombielukad Lombielukad 6,5 6,06,0
friteeritud kalmaarirõngad dipikastmega  
  
Sulase suutäis Sulase suutäis 4,5 4,04,0
küüslauguleivad dipikastmega  
  
Lahingusse kaasa Lahingusse kaasa 8,0 7,57,5
suitsusauna sink, põdravorst, metsseavorst,  
täissuitsuvorst  
  
Metsanuka jahheliha Metsanuka jahheliha 7,5 7,07,0
vürtsikad kanaribad dipikastmega  
  
Uih - aih Uih - aih 5,5 5,05,0
praetud marineeritud kurgid chilli ja meega  
  
Pannirõõsõkad Pannirõõsõkad 6,5 6,06,0
praetud seened küüslaugu ja juustuga
  
Sepa süsi Sepa süsi 9,0 8,58,5
Mustad teravamaitselised cheddari juustupallid

hindhind
Kliendikaardiga Kliendikaardiga 

hindhind

Kasuta või küsi tasuta kliendikaarti ja saad  kohe soodsama hinna, lisaks Cashback-i ja SP-d. 
Soovitame laadida kliendikaardi rakenduse  (cashback app) oma mobiiltelefoni, siis ei unune see 
kunagi maha!  Küsimuste korral helistage tel. 56 642 528



VATSASILITAJAD /salatid/VATSASILITAJAD /salatid/
  
Uimeline rohelises Uimeline rohelises 8,0 7,57,5
salatisegu, kurk, paprika, punane sibul, kappari,  
suitsutatud forell  
  
Viikingi lodi Viikingi lodi 8,0 7,57,5
salatisegu, kirsstomat, saiakuubikud,  
praetud broilerifilee, juust, aioli kaste  
  
Sookollisegu Sookollisegu 8,0 7,57,5
suitsetatud forell, muna, lumikrabi, riis,  
paprika, kurk, koore-majoneesikaste   

 
  

LEEMED /supid/LEEMED /supid/
  
Hõimukeste rammuleem Hõimukeste rammuleem 7,5 7,07,0
suitsujuust, peekon, koor, porru, saiakuubikud  
  
Piratica Piratica 6,5 6,06,0
suitsutatud forell, porgand, porru,  
keedumuna, värske till  
  

hindhind
Kliendikaardiga Kliendikaardiga 

hindhind

VIIKINGITE KÜLAS SAAB: Saunatada (koobassaun, suitsusaun, kadakasaun).  
Ööbida erinevates majades. Pidada seminare ja koolitusi. Tähistada sünnipäevi ja pidada pulmi.  
Tellida retke viikingite laevaga ja muid erinevaid programme. Püüda kala aastaringselt!



JAKSUANDJAD /praed/JAKSUANDJAD /praed/
  
Ahjualuste punnsuutäis Ahjualuste punnsuutäis 12,0 11,011,0
praetud sealihatükid seente, sibula,    
peekoni, kartuli ning preamunaga
 
Sarvilise sarveline Sarvilise sarveline 20,0 19,019,0
veisefilee, odra-peekoni-sibula kartulipüree, peedi 
salat, marineeritud sibul, pipra- koorekasmega  
  
Sassis kirju kaagataja Sassis kirju kaagataja 13,0 12,012,0
preatud broilerifileetükid, kartuli, peekoni 
ning keedumunaga, lisaks magus-jogurtikaste  
  
Uimeline juurikates Uimeline juurikates 22,0 21,021,0
grillitud lõhe, vokitud aedviljad (zucini, sibul,  
porgand, paprika, kartul), sidruni kaste, tomat,  
salatisegu, kurk  
  
Vägimees Leigri notsupala Vägimees Leigri notsupala 18,0 17,017,0
seafilee tomati-seene-juustu kattega,  
praekartul sibulaga, mar.kõrvits, tomat, kurk,  
kõrvale adžika- ja tillikaste 

Grill notsupala Grill notsupala 18,0 17,017,0
Talupoja praekartul, grill sealiha,  
teravamaitseline kaste, tilli kaste, värske salat  
  
Viikingite teolttulek Viikingite teolttulek 2-4 inimesele  50,0 48,048,0
savises seas küpsenud seakarbonaad, praekartul  
ürtidega, mulgipuder, praekapsas jõhvikate ja  
köömnetega, peedi-juustu-küüslaugu salat,  
värsked ja aurutatud köögiviljad, pipra kaste,  
terav tomati kaste ja aromaatsed ürdid.  
Kõrvale tops mee-pipra viina  
  
Nimetu viikingi õhtusöök Nimetu viikingi õhtusöök 2-4 inimesele  70,0 65.065.0
savises härjas küpsenud loomafilee, ürdikartuli  
sektorid koorega, mulgi puder, türgioad peekoniga,  
praekapsas mee ja peekoniga, värsked ja aurutatud  
köögiviljad, porgandi salat, pipra kaste,  
terav tomati kaste, küüslaugu kaste, soola kurk,  
marineeritud peet. Kõrvale tops mee-pipra viina

hindhind
Kliendikaardiga Kliendikaardiga 

hindhind

Kasuta või küsi tasuta kliendikaarti ja saad  kohe soodsama hinna, lisaks Cashback-i ja SP-d. 
Soovitame laadida kliendikaardi rakenduse  (cashback app) oma mobiiltelefoni, siis ei unune see 
kunagi maha!  Küsimuste korral helistage tel. 56 642 528



SÜDAMERÕÕMUDE  SÜDAMERÕÕMUDE  
SUUPOOLIS /lasteroad/SUUPOOLIS /lasteroad/
  
Nukitsamehe lemmik Nukitsamehe lemmik 7,07,0 6,56,5
kartulipuder, lihapallid koorekastmes  
  
Naervad possud Naervad possud 7,0 6,56,5
friikartulid viineritega, ketšupi - hapukoore -  
majoneesikastmega  
  
  

MEELEMEELITAJAD  /magusroad/MEELEMEELITAJAD  /magusroad/
  
Haldjapai Haldjapai 6,0 5,55,5
mango - vahukoore - kodujuustuvaht kaetud  
mandlilaastude ja vaarikakastmega  
  
Vanamemme trump Vanamemme trump 7,07,0 6,56,5
soe kohupiima - virsiku purukook vaniljekastme
ja vaarika toormoosiga  
  
Näkinali Näkinali 7,07,0 6,56,5
hõrk šokolaadiküpsise purukook, kohupiima-  
ja pähklikreemi täidisega,  
hapukoore-punase sõstra kastmega
  
Tuisutaadi tembud  Tuisutaadi tembud  
vaniljejäätisepallid  4,5 4,04,0
vaniljejäätis šokolaadikastmega  4,5 4,04,0
vaniljejäätis maasikakastmega  4,5 4,04,0
vaniljejäätis karamellikastmega  4,5 4,04,0
    
Talvetaadi lörts  Talvetaadi lörts  
jäätisekokteil  5,0 4,54,5
    
Murueide magusad vihmarattad  Murueide magusad vihmarattad  
pannkoogid meega  4,5 4,04,0
pannkoogid moosiga  4,5 4,04,0
pannkoogid jäätisega  4,5 4,04,0

VIIKINGITE KÜLAS SAAB: Saunatada (koobassaun, suitsusaun, kadakasaun).  
Ööbida erinevates majades. Pidada seminare ja koolitusi. Tähistada sünnipäevi ja pidada pulmi.  
Tellida retke viikingite laevaga ja muid erinevaid programme. Püüda kala aastaringselt!
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KALAKALA
Forell grillitud või suitsutatud Forell grillitud või suitsutatud 22,9 21,921,9
(eluskala keskmine kaal 1.6-2.3 kg)  eluskala 1kg eluskala 1kg 
 

KALA KÕRVALEKALA KÕRVALE  

TOETAJAD 250g  TOETAJAD 250g  
küüslaugukartul  5,0 4,54,5
praekartul  5,0 4,54,5
ürdikartul  5,0 4,54,5
friikartul  5,0 4,54,5
vokitud aedviljad  5,0 4,54,5

  

MAIGUMÕÕTJAD /salatid/MAIGUMÕÕTJAD /salatid/
  
TOORSALATID (150g)  TOORSALATID (150g)  
peedi, küüslaugu, juustu salat majoneesiga  4,1 3,73,7
porru, õuna majoneesi salat  4,1 3,73,7
kurgi, tomati salat hapukoorega  4,1 3,73,7
kurgi, tomati, valge sibula toorsalat  4,1 3,73,7
kurgi, tomati toorsalat oliivõliga  4,1 3,73,7
    
VAARITATUD SALATID 125g  VAARITATUD SALATID 125g  
marineeritud kurk  2,8 2,52,5
marineeritud peet  2,8 2,52,5
marineeritud sibul  2,8 2,52,5
  
  

KINNITAJAD 100g /kastmed/KINNITAJAD 100g /kastmed/
  
tilli-majoneesi-hapukoore kaste  2,4 2,22,2
küüslaugu-majoneesi-hapukoore kaste  2,4 2,22,2
ketšupi-majoneesi-hapukoore kaste  2,4 2,22,2
adžika kaste  2,4 2,22,2
sidruni koorekaste  2,4 2,22,2

hindhind
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Kasuta või küsi tasuta kliendikaarti ja saad  kohe soodsama hinna, lisaks Cashback-i ja SP-d. 
Soovitame laadida kliendikaardi rakenduse  (cashback app) oma mobiiltelefoni, siis ei unune see 
kunagi maha!  Küsimuste korral helistage tel. 56 642 528

Kasuta või küsi  
tasuta kliendikaarti ja  

saad kohe soodsama hinna, 
lisaks Cashback-i ja SP-d.

Soovitame laadida 
kliendikaardi rakenduse 

(cashback app) oma 
mobiiltelefoni, siis ei  

unune see kunagi maha!  
Küsimuste korral helistage 

tel. 56 642 528


