
 

Virolainen perinneruoka – Kuldse 

Notsu Kõrts menu 
Perinteiset virolaisruoat 

 

ALKUPALAT 

Paahdettuja maalaisleipiä juustokastikkeella ja valkosipulilla 

K  

5.00 € 

Suolattu silli keitetyillä perunoilla, smetanalla ja munalla 

G  

6.00 € 

Sipulirengaat oluttaikinassa 

6.00 € 

Tuore kasvissalaatti 

kaali,porkana,kurkku, redis (G, L, K)  

6.00 € 

Kilohaili munavoi ja tummalla leivällä 

7.00 € 

Maustetuja kanansiipiä 

G  

7.00 € 

Rapeat porsaankorvat valkosipulikastikkeella 

G  

7.50 € 

Kuminajuustoa „ Seto“ puolukkahillolla 

7.50 € 

Kotona valmistettua maksapatee suolakurkulla 

8.00 € 

Syltty keitetyillä perunoilla ja sinapilla 

G, L  

9.00 € 



Raikas salaatti punajuurella ja vuohenjuustolla 

G, K  

10.00 € 

Merenneidon lahja – kalalautanen kahdelle 

savulohi ja suolattu lohi, suolattu silliä, kilohaili, marinoitu silakka ja savustettu 

muikku  

15.50 € 

Alkupalavalikoima kahdelle 

syltty, maksapatee, marinoitu porsaanliha, lihapullat ja juustolla täytetyt 

kinkkurullat  

16.50 € 

 

KEITOT 

Kurpitsasosekeitto savujuustolla 

G  

6.00 € 

Hapankaali – ohrakeitto lampaanlihalla ja smetanalla 

6.00 € / 9.00 € 

Punajuurikeitto naudanlihalla ja smetanalla 

G  

6.00 € / 9.00 € 

Hernekeitto savulihalla 

6.00 € / 9.00 € 

 

KEVYT PALA 

Nigulan tyrnisnapsi 

Marinoidun kurpitsan ja savujuuston kera  

5.90 € 

Hernemuusi 

K, L, G  

8.00 € 

Ohraryynimuhennos 

pekonilla, sipulilla ja pähkinöillä  

9.00 € 



Lihapullavuoka 

perunamuusi,lihapullat kastikkeessa ja juusto  

9.00 € 

Vanhan noidan sieni-sipulilaatikko 

perunamuusi, sieni-sipulikastikkeella ja juustolla (K)  

10.00 € 

 

PÄÄRUOAT 

Paistettua maksaa 

kermakastikkeessa perunamuusilla ja punajuurisalaattilla  

13.50 € 

Kalapullat 

hernemuusilla, sinapikastikkeella ja salaattilla  

14.00 € 

Perinteistä 

porsaanpaistia, uuniperunoilla, hapankaalilla ja sinapikastikkeella  

15.00 € 

Kanafilee 

pekonin-sipuli-siene täytella, uuniperunoilla, juustokastikkeella ja salaattilla  

16.00 € 

Lohifilee 

perunamuusilla ja kerma porkkanoilla  

17.00 € 

Grillattua naudan sisäfileetä 

peruna kakkulla, Tuore hapankaalisalaatti ja punaviinikastikkeella  

19.90 € 

Villisikamuhennos 

katajanmarjan-kermakastikkeessa, paistetuilla uuniperunoilla ja hunajassa 

kypsytettyjen kasvisten kera  

19.90 € 

Grillattua lampaankare 

ohraryynimuhennolla, marinoitu punajuurella ja viinikastikkeella  

19.90 € 

Virolainen makkarasyöminki kahdelle 



makkaravalikoima, paistettuja uuniperunoita ja hapankaalia  

25.90 € 

Lihasyöminki kahdelle 

porsaanpotkaa, porsaanpaistia,kanafilee, siankyljys, lihapullat, paistettuja 

uuniperunoita, hapankaalia ja vihanneksia  

33.90 € 

Keittiömestarin suositus 

"Kuldse Notsu” rapeaa porsaanpotkaa sinapilla, hapankaalilla ja paistetuilla 

uuniperunoilla (L)  

19.90 € 

 

JÄLKIRUOAT 

„Tuuliku” talkkunaa 

K  

4.00 € 

Talon kakku vaniljakastikkeen kera 

K  

6.00 € 

Rahkavaahto ja musta leipä jälkiruoka 

7.00 € 

Metshaltijan lämmin marjapata 

keksit,marjat, vaniljekastikke  

7.00 € 

 

 

Kuldse Notsu Kõrtsin ruokalistan tarjonnasta kannattaa mainita erityisesti 

virolaisesta keittiöstä tutut tilajuustot ja ”makkarajuhla”. Makkaroiden joukossa 

on myös Viron kuuluisa verimakkara! Ravintolassa on elävää musiikkia 

paikallisten muusikoiden soittamana ja useat vieraat saapuvat tänne ystäviään 

tapaamaan ja miellyttävästä ilmapiiristä nauttimaan. 

G-gluteeniton, L-laktoositon, K-kasvisruokaa 

Hintoihin sisältyy ALV 20%. Toivomme teille viihtyisiä ja miellyttäviä hetkiä! 

 
 


