
PÜHAPÄEV, 9. APRILL

07:00 - 14:00

HILINE HOMMIKUSÖÖK

Radisson Collection Hotel, Tallinn

Rävala pst 3, 10143 Tallinn, Eesti

NAUDI IMEMAITSVAT HILIST HOMMIKUSÖÖKI

MEKK RESTORANIS JA BAARIS



LIHAVÕTTE ERI

 

VÄRVITUD MUNAD

KEVADINE SALAT VUTIMUNADE JA KINOAGA 

KÜPSETATUD KOHUPIIMAKOOK

KREEMINE PASHA



KÜLM BUFFET
 

 Lehtsalat / idud / rukola salat 

Tomat / kurk / paprika / redis 

Sidrun / oliivid / marineeritud kokteilkurk / marineeritud peet /

marineeritud pärlsibul / kapparid 

Õrnsoola heeringas / heeringas sinepikastmes / vürtsikilu 

Külmsuitsulõhe 

Marineeritud räimepihvid 

Salaami  / veisesink / sink sealihast / kalkun 

Edam juust / Eesti juust  / Kadaka suitsujuust 

Emmentali juust  / tofu 

 

Kolotsi talu juustud:

Eesti talu kitsejuust, pikantne juust, sinihallitusjuust 

Hapukoor / kodujuust 



SOE BUFFET

 

 Krõbe peekon / praetud seened 

Sealiha vorst / kanaliha vorst / soojad köögiviljad 

Munapuder 

Röstitud kirsstomatid / oad tomatikastmes 

Puder 

Pannkoogid / vahtrasiirup 

Kartuliröst 

Keedetud munad (3 minutit) 

 

 

KASTMED, MÄÄRDED

 

Külmpressi oliiviõli / avokaadoõli / mandliõli / kõrvitsaseemneõli

Soolatud või / mädarõikakreem / toorjuust

Ketšup / Dijon sinep / majonees / 

Tabasco kaste / Worcesteri kaste



 HELBED, PUUVILJAD, PÄHKLID, SEEMNED 

 

 Marjamüsli / šokolaadimüsli / maisihelbed /

 šokolaadihelbed / riisihelbed 

Sarapuupähkel / Kreeka pähkel / mandel / päevalilleseemned /

kõrvitsaseemned 

Kuivatatud ploomid / kuivatatud aprikoos / kuivatatud banaan / rosinad 

Terved puuviljad (õun, pirn, viinamari), hooajalised marjad 

Lahtilõigatud puuviljad (apelsin, melon, ananass, maasikad, mango) 

Värske puuviljasalat 

 

 

KÜPSETISED

 

Mini croissant / hele kukkel / moonikukkel / hele ciabatta / 

tume ciabatta / baguette / MEKK-i leib / rukkileib 

Õunakook / mõru šokolaadikook / vanaema marja-kohupiimakook 

Röstsai / mitmevilja röstsai 

Magusad saiakesed-moosipallid, šokolaadimuffin, õunamuffin 

Õunasaiake / šokolaadisaiakesed / pistaatsia saiake 

Käsitööküpsised  / rukkijahust näkileivad 

Gluteenivaba leib / gluteenivaba küpsis / gluteenivaba kreeker /

gluteenivaba kook / gluteenivaba vahvel 

Riisikreekerid 

 

 



MOOSID, LISANDID 

 

Mustsõstramoos / maasikamoos / vaarikamoos 

Aprikoosi- ja kirsimoos portsjoni kaupa 

Või / margariin 

Nutella / mesi / vahtrasiirup 

Kaneelisuhkur / meresoolahelbed / must pipar 

 

PIIMATOOTED 

 

Maitsestamata laktoosivaba jogurt / kreeka jogurt / väherasvane jogurt 

Bircher-müsli 

Täispiim / väherasvane piim / mandlipiim / kaerapiim 

Piim 2,5% 

 

JUICES, WATER, COFFEE, TEA

 

Mahlade valik (greibi, õuna, tomati, jõhvika, porgandi, peedi) 

Maitsestatud vesi / mulliga vesi / mullita vesi 

Värskelt pressitud apelsinimahl 

Viljalihaga apelsinimahl / naturaalne õunamahl / 

porgandi-astelpaju mahl 

Marjasmuuti 

Kohv, tee 

 

 

 



A LA CARTE HOMMIKUSÖÖK

 

PUUVILJAD, MÜSLI JA JOGURT 

 

Chia puding banaani ja maasikatega 

Kreeka jogurt mango, marjasalati, mee ja granola'ga 

Skyr'i keem laimi ja mustsõstramoosiga 

rabarberi-ingverimoos / halvaa / besee 

 

MUNAROAD 

 

Munapuder külmsuitsulõhe ja spinatiga 

Pošeeritud muna hapusaial avokaadoga 

Praetud muna hapusaial krõbeda peekoni ja sibulaga 

Teie valikul omlett kolmest munast 

juust / tomat / kartul / sibul / sink / seened 

 

PANNKOOGID JA PUDER

 

Pannkoogid karamelliseeritud kondenspiima ja marjasalatiga 

Täistera kaerahelbepuder mandlipiima, banaani ja marjadega 

 

 

 

HEAD MEKK'i! 

 

 

 



Lisainfo ja broneerimine: 

+372 682 3020 

mekk.tallinn@radissoncollection.com 

 

või

 

HIND: TÄISKASVANUD 28€* | 6-12A LAPSED 14€
*Radisson Rewards kaardi omanikele kehtib soodustus

Radisson Collection Hotel, Tallinn

Rävala pst 3, 10143 Tallinn, Eesti


