GRUPIMENÜÜ 2018

Hiiu Õlle Koja menüü neile, keda on 15 teelist ja veel.
Supp
1. Pikalt kokku keedetud ulukisupp vürtside ja läätsedega
2. Kassari kalameeste uhhaa (viina sortsuga)
3. Hiiumaa vanakooli hapukapsasupp põletatud kartuli ja pipralihaga
Praad
1. Säina kotletid, küüslauguse läätsepudru mandilaga ja taimedega
2. Pikalt küpsenud seakael, metsaseene kastme, põletatud kartuli ja soolakurgiga
3. Vürtsidega määritud talleribi, letšo, põletatud juurikad ja sibula äkine
Magustoit
1. Vanakooli saiavorm, sahvrist leitud moosi ja talumehelt saadud toorpiimaga
2. Tädi Tiiu retsepti järgi valmistatud kohupiima pontšikud külmutatud
maasikatoormoosiga
3. Omateht õunastruudel põletatud suhkru ja koorese vaniljejäätisega
Hind:
1 käik teelisele (supp)

5€

2 käiku teelisele

(supp või praad + magustoit)

11 €

3 käiku teelisele

(supp, praad, magustoit)

15 €

*Grupimenüüd pakutakse alates 15 inimesest.
*Minimaalne ettetellimise aeg on 48 tundi.
*Palume valida kogu rühmale sama menüü.
*Menüü sisaldab kukleid, leiba, maitsevõid, vett, kohvi, teed
*Menüü serveerituna buffeena / hinnakoefitsent 1,3 / lisandub hinnale 30% /

Hiiu Õlle Koda
Kassari küla, Hiiumaa vald, Hiiumaa

Telefon: +372 463 6146

kassarikeskus@hiiumaale.ee
www.hiiumaale.ee

HIIU ÕLLE LUGU
Programmile Hiiu Õlle Lugu omistati 9. veebruaril 2016. aastal EHE (Ehtne
ja Huvitav Eesti) ökoturismi ja kvaliteedimärgis, millega
tunnustatakse loodussõbralikke ja keskkonnasäästlikke
maapiirkonnas pakutavaid turismitooteid ja -teenuseid.

Hiiu Õlle Lugu neile, keda on 15 teelist ja veel.
Jutustuse näol, mille kestuseks 15-20 minutit ja sisaldab
õlle mekkimist ja kohalikke snäkke.
Hiiu Õlle Lugu neile keda on 15 – 20 teelist
Ölle Bingo, mille kestuseks 45-55 minutit. Sisaldab Hiiu Õlle Lugu läbi bingo
mängu, auhindasid, õlle mekkimist ja kohalikke snäkke.

Hind:
Hiiu Õlle Lugu jutustus 5 € / inimene
Hiiu Õlle Lugu bingo mänguna 7 € / inimene

*Hiiu Õlle Lugu pakutakse gruppidele alates 15 inimesest
*Minimaalne ettetellimise aeg on 48 tundi.
*Hiiu Õlle Loo juurde serveeritakse mekkimiseks: Hiiu Õlu, kuivatatud kala,
Grill Lest & Lammas liha- ja vorstitooted, leib, või.
*Lastele ja mitte õlle nautlejatele pakume õlle asemel Kassari õunamahla.

Hiiu Õlle Koda
Kassari küla, Hiiumaa vald, Hiiumaa

Telefon: +372 463 6146

kassarikeskus@hiiumaale.ee
www.hiiumaale.ee

