
Toidukultuuri 
reeglid

Ausus võib küll au sees olla. 
Aga vassimine on lihtsam.

Oma restoranile nime pannes võtsimegi arvesse hoone asukoha ja 
ajaloo. Tegemist on nimelt endise kohtuhoonega, kus nii mõnigi 
kaval JOKK skeem on sündinud.

Seepärast otsustasime häbematu hämamisega kaasa minna. Tunneme 
rõõmu Brexiti raudsest loogikast, Ameerikast kui hästi 
töötavast demokraatiast, parem- ja vasakpoolsest äärmuslusest 
ning sellest, et maailma kõige olulisem kriis pole 40 aasta 
jooksul suutnud korralikult uudistekünnist ületada. Lisame sinna 
veel reklaamivaled, mis on kuulutanud nii suitsetamise kui 
suitsetamisest loobumise eeliseid, pimeuskse kalorilugemise ning 
vajaduse kogu aeg tervise säilitamseks sportida, selle asemel 
et end kokku võtta ja lihtsalt iga päev tööle jalutada. Nii 
saab kiiresti ilmsiks, et enamuse ajast tegeleme lihtsalt endale 
valetamisega ning sellega, et oma valesid veendunult uskuda.

Üheksakümnendate algul, kui varises kokku suur kommunismivale, 
teostati nii mõnigi ratsa-rikkaks plaan just siinsamas. 
Riigiettevõtete privatiseerimine endiste paadunud kommunistide 
poolt, kes eluaeg kapitalismi pahesid kirunud olid, ei olnud 
mitte natuke irooniline, vaid tõsiselt sarkastiline. Samas vaimus 
on sündinud ka meie logo, torkides Justitiat… kahvliga. See leedi 
Õiglus ei ole pime, vaid tõsiselt omakasupüüdlik!

Niisiis, koos lubadusega pakkuda teile roogasid, mis on valmistatud 
parimate retseptide alusel väga kvaliteetsest toorainest, lubame 
teid mitte takistada ülesöömast ega -joomast. Teeninduse osas 
võtame eeskuju parimast, mis sellel majal läbi aegade on olnud 
pakkuda. Seega, kiirema ja sõbralikuma teeninduse huvides pole 
mõtet altkäemaksu pakkuda, kuid toetused ja annetused on alati 
oodatud pangaarvele nr. EE262200221069052331.

Head isu!

Veiseliha burger Iiri cheddari ja valikul kas bataadi 
või tavaliste friikartulitega

Taimne burger ubadest ning seentest ja valikul kas 
bataadi või tavaliste friikartulitega (mitte 
täielikult vegan, taimetoitlastele sobilik)

Metsaseene risoto röstitud kreeka pähklitega (vegan)

Pardi rinnafilee mustikakastme, porgandikreemi ja 
musta ploomiga

Madalküpsetatud tursk valge veini kastme ning ürdise 
pärlkuskussiga

Põdralihast Burgundia pada Hasselbacki kartulitega

Veise antrekoot pastinaagi-juurselleri püree, seente 
ja punaveini kastmega

Mac’n’cheese krõbeda peekoni, brokkolini ja 
kirsstomatitega

Vegan pavlova kookosvahu ja marjadega  

Šokolaadi fondant vanillijäätisega 

Tsitruseline crème brulée

Kitsejuustu- ja valge šokolaadikreem metsmarjade 
coulis’ ja mandliküpsistega
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AUS Restoran

Valik erinevaid sinke ja vorste Lõuna-Euroopast

Valik erinevaid Prantsuse ning Itaalia juuste  
paari moosiga

Midagi mõlemast, kui ühest või teisest ei piisa

Leemes mereannid
Sinikarbid, tiigerkrevetid, rohemerekarbid ja veenuskarbid 

küpsetatud leemes, mis maitsestatud sidrunheina, koriandri, 

ingveri, tšilli, laimi ja kookoskoorega

Grillitud kitsejuustu salat vaarika vinegreti 
ja marjadega

Caesari salat kanafileega, tiigerkrevetisabadega või 
soolalõhega

Kreemsupp porgandist ning kõrvitsast krõbedate 
kikerhernestega (vegan)

Veiseliha tartar klassikaliste lisanditega  
ja muhu leivaga 

12 € 
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§ 1 Väiksed altkäemaksud 
isutekitamiseks

§ 2 Kahtlased tagatoa diilid 
alustuseks

§ 3 Tõsised poliitilised mahhinatsioonid, 
mis tagavad võimul püsimise

§ 4 Alternatiivsed faktid, 
mis kaitsevad reaalsust


