MENU

FIN EST

benvenuti & buon appetito!
Keittiööni kiteytyvät tuoreus, sesonki ja
perinteet. Siellä rakkaus traditionaaliseen
italialaiseen keittiöön yhdistyy loputtomaan
uteliaisuuteen uudesta.
27-vuotinen opettajanura legendaarisessa
Hotellerie school E. Ruffinissa ja työskentely
Rivieran loistokkaimpien hotellien keittiöissä
ovat kirkastaneet keittiöfilosofiani: yksikään
ruokalaji ei valmistu ilman erinomaisia ainesosia, kuten Taggiasca-oliiviöljyä. Kala, kasvikset ja pasta ovat ruuanlaiton keskiössä, niin
kuin jokaisella italialaisella keittiömestarilla.
Toivon, että nautit annoksistani ja oivallat
filosofiani makujen taustalla.
– Valter Gaiaudi
Valter Gaiaudin suunnittelema annos

Minu köögis pööratakse suurt tähelepanu
tooraine värskusele, hooajalisusele ja tavadele.
Armastus traditsioonide vastu ei ole mind takistanud täiendamast oma kokandusfilosoofiat uute
tehnikatega, pöörates suurt tähelepanu tekstuuridele ja uutele vahenditele.
Olen 27 aastat õpetanud Arma di Taggias asuvas E. Ruffini hotellikoolis, mida peetakse üheks
parimaks Itaalias. Soovisin panna menüüsse
oma visiooni suurepäraste koostisainetega
söögi tegemisest. Näiteks Taggiasca ROI kaubamärgi oliiviõli on minu jaoks asendamatu nii
soolase kui ka magusa toidu valmistamisel.
Loomulikult on kala, köögiviljad ja pasta iga
Itaalia koka jaoks kohaliku köögi alustalad.
Loodan, et naudite minu toitusid ja kokanduse
loomingut.
– Valter Gaiaudi
Peakokk Valter Gaiaudi loodud toit

ANTIPASTI
Salumi Misti 14,00 €

Ilmakuivattua kinkkua, hunajamelonia, salamivalikoima, grillattuja kasviksia,
Bresaola-härkää ja kuivattuja kirsikkatomaatteja
Õhukuivatatud sink, mesimelon, salaamivalik, grillitud köögivili, bresaola,
kuivatatud kirsstomatid

GRANDE ASSORTIMENTO DI ANTIPASTI 28,00 €
Keittiömestarin iso lajitelma päivän antipasteja
Peakoka suur antipasti valik

CAPRESE (V) 12,00 €

Tomaatti-mozzarellasalaattia
Tomati-mozzarella-salat

MERLUZZO AL FORNO 12,00 €

Haudutettua turskaa, purjo-perunavaahtoa, basilikaöljyä ja Taggiasca-oliivijauhetta
Hautatud tursk, porru-kartulivaht, basiilikuõli, Taggiasca oliivipuru

SALMONI IN DUE MODI 13,00 €

Lohta kahdella tavalla, tuorekurkkusalaattia ja kapriskastiketta
Lõhe kahel moel, värskekurgisalat, kapparikaste

Menu Italiano ANTIPASTI/PRIMI/SECONDI/DOLCI 59,00 €
Menu Italiano 4- ruokalajia
Menu Italiano 4 käiku

CLUB ONE -10%
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Paste-primi
Risotto aL GAMBERI 24,00 €

Risottoa ja jättirapuja, tomaattia ja sitruksella maustettua Stracciatella -juustoa
Krevetirisoto, tomat, sidruniga maitsestatud Stracciatella juust

PACCHERI ALLA LIGURE (V) 20,00 €

Paccheripastaa, kesäkurpitsaa, tomaattia, Taggiasca-oliiveja ja paahdettuja pinjansiemeniä
Paccheri pasta, suvikõrvits, tomat, Taggiasca oliivid ja röstitud piiniaseemned

LASAGNETTE AL GORGONZOLA 20,00 €
Gorgonzola-punasikurilasagnette
Gorgonzola-punasiguri-lasagnette

MAUKASTA GLUTEENITONTA PASTAA TARJOLLA PYYDETTÄESSÄ
SOOVI KORRAL SERVEERIME MAITSVA GLUTEENITA PASTAGA

Penne

Paccheri

Sedanini
Pappardelle
Tortellini
Ravioli
Tagliatelle

Fusilli

Linguine

Spaghetti

Gnocchi
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Canneloni

SECONDI
POLLO ARROSTO E OLIVE TAGGIASCHE 24,00 €

Maissikanaa, Taggiasca-oliivia, munakoisokaviaaria, kauden kasviksia ja timjamikastiketta
Maisikana, Taggiasca oliivid, baklažaanikaaviar, hooajalised köögiviljad, tüümianikaste

FILETTO DI MANZO ALLA GRIGLIA 28,00 €

Grillattua härän sisäfilettä, paahdettua perunaa ja haudutettua endiiviä
Grillitud veise sisefilee, röstkartul, hautatud endiiv

SALMONE ARROSTO 24,00 €

Paahdettua lohta, kauden kasviksia, marinoitua punasipulia ja paahdettua seesamikastiketta
Röstitud lõhe, hooajalised köögiviljad, marineeritud punane sibul, röstitud seesami kaste

CONTORNi 2,50 €
LISUKKEET / LISANDID
INSALATA VERDE
INSALATA DI POMODORI E CIPOLLE

• Vihersalaattia
• Tomaatti-sipulisalaattia
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• Roheline salat
• Tomati-sibulasalat

DOLCI
BUDINO AL FORMAGGIO 10,00 €

Ricottavanukas, sokeroitua appelsiinia, hasselpähkinää ja suklaakastiketta
Ricotta-puding, suhkrustatud apelsin, metsapähkel, šokolaadikaste

MISTO DI DESSERTS 11,00 €

Tiramisu, sitrusjäätelöä, neitsytoliiviöljycrumblea ja punaisia marjoja
Tiramisu, tsitrusejäätis, väärisoliiviõli-crumble, punased marjad

GELATO ALL’OLIO 10,00 €
Oliiviöljyjäätelöä
Oliiviõlijäätis

FORMAGGIO 6,00 €
Pala juustoa
Tükike juustu

FORMAGGI ASSORTITI 13,00 €
Italialaisia juustoja
Itaalia juustud
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