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A Tavolàta ci piace condividere! Un ottima occasione per stare insieme 
a parenti ed amici per godere di ottima compagnia, 

gustosissimi piatti prelibati accompagnati da ottimi vini 
e rinfrescanti bevande. 

Tavolàta on kutsu yhteisen pöydän ääreen – nauttimaan hyvästä ruoasta, virkistävistä juomista 
ja ennen kaikkea yhdessäolosta ystävien, perheen ja tuttavien kanssa.  

Tavolàta on kutse ühise laua äärde – nautima head toitu ja jooki ning eelkõige koosolemist sõprade, 
pere ja tuttavatega.

 

benvenuti & buon appetito



ANTIPASTI
Caprese alla Tavolàta  11,00 €
Tomaattia, mozzarellaa ja basilikaa 
Tomaattia, mozzarellaa ja basilikaa 

Antipasto misto reale  14,00 €
Keittiömestarin leikkelevalikoima
Peakoka antipasti valik

Bruschetta  8,00 €
Tomaatticoncassé, tapenadea ja parmesanjuustoa
Tomati- concassé, tapenade, parmesan

Carpaccio di Carne  13,00 € 
Härkäcarpaccio, parmesan-aiolia ja paahdettua leipää
Veise-carpaccio, parmesani-aioli, röstsai

Coregono Marinato con avocado e basilico  11,00 €  
Marinoitua siikaa, avocadoa ja basilikaa
Marineeritud siig, avokaado, basiilik

CLUB ONE -10 %



MAUKASTA GLUTEENITONTA PASTAA TARJOLLA PYYDETTÄESSÄ 
SOOVI KORRAL SERVEERIME MAITSVA GLUTEENITA PASTAGA

Paste-PRIMI
Zuppa di Porcini
1/2   1/1 

12,00 €  | 19,00 €  
Kuohkeaa tattikeittoa, sieniagnolottia ja hapankermaa
Koorene puravikusupp, seene- agnolotti, hapukoor

Pappardelle e Conf it d’Anatra
1/2   1/1 

13,50 €  | 22,00 €  
Pappardellepastaa, ylikypsää ankankoipea, rakuunaa ja herneitä
Pappardelle, üliküps pardikoib, estragon ja herned     



CONTORNi  2,50 €
LISUKKEET / LISANDID

INSALATA VERDE  • Vihersalaatti  • Roheline salat
INSALATA DI POMODORI E CIPOLLE  • Tomaatti-sipulisalaatti  • Tomati-sibulasalat

CLUB ONE -10 %

SECONDI PIATTI
Fegato di Vitello  25,00 €
Paistettua vasikanmaksaa, balsamico-omenaa ja karamellisoitua sipulia
Praetud vasikamaks, Balsamico- õun, karamellistatud sibul

Melanzane gratinate, pomodori e Parmigiano  20,00 € 
Munakoisovuokaa, tomaattia ja parmesanjuustoa
Baklažaanigratään tomati ja parmesaniga

Filet MIGNON, Carciof i e salsa al Marsala  25,00 € 
Filet Mignon, latva-artisokkaa ja Marsalakastiketta
Filet Mignon, artišokk, Marsala kaste

SALTIMBOCCA di pollo, spinaci freschi e salsa alla salvia  25,00 €
Kanaa Saltimbocca, tuoretta pinaattia ja salviakastiketta
Kana Saltimbocca, värske spinat, salveikaste

Salmerino al forno, pomodori e cavolf iore fritto  25,00 €
Paahdettua nieriää, tomaattia ja friteerattua kukkakaalia
Röstitud mägihõrnas, tomat, friteeritud lillkapsas 

ANNOKSIIN SISÄLTYY PÄIVÄN LISUKE
PORTSJON SISALDAB PÄEVALISANDIT



DOLCI
Tiramisu della casa  10,00 €
Tavolàtan Tiramisu
Tavolàta Tiramisu

Selezione di Gelato  8,00 €
Jäätelövalikoima
Jäätisevalik

Torta di mele, noci e gelato alla salvia  10,00 €
Omenapaistosta, hasselpähkinää ja salviajäätelöä
Õunakook, metsapähkel ja salveijäätis

Albicocche affogate al Moscato  10,00 €
Moscatoviinissä kypsennettyä aprikoosia, maitosuklaata ja tummaa suklaata
Aprikoosid Mosacato veini leemes, piimašokolaad ja tume šokolaad

espresso e gelato alla vaniglia  8,00 €
Espressoa ja vaniljajäätelöä
Espresso ja vanillijäätis

formaggi  6,00 €
Pala juustoa
Juust

Selezione di formaggi  12,00 €
Juustovalikoima
Juustuvalik lisanditega

CLUB ONE -10 %






