
MENÜÜ



LASTELE

Menüü 1:

• Viineripirukas pulga otsas, 2tk

• Puuviljavarras vahukommiga 

• Singi-juustukeerd, 2tk 

• Popcorn topsis

• Pulgakook lipsuga

• Komminõud, 2tk (puuvilja kommid 700g  + vahukommid 500g) 

• Morss 500ml (lapse nimega pudel + papist kõrs) 

• Salvrätikud ja laudlina

Hind: 10€ per laps (miinimum tellimus 100€)

Menüü 2:

• Mahlane miniburger

• Kanafileest naggitsad 50g

• Juurikapurk (1,5kg: porgand + kurk + dipikaste)

• Isetehtud küpsis šokolaadiga 50g

• Komminõud, 2tk (puuvilja kommid 700g + popcorn 180g)

• Morss 500ml (lapse nimega pudel + papist kõrs) 

• Salvrätikud ja laudlina

Hind: 10€ per laps (miinimum tellimus 100€)



LASTELE LISAD

• Kodune kartulisalat topsis 130g/1,5€

• Kohupiim marjade ja küpsise puruga purgis 130g/2,5€

• Nimeline juurikatops dipikastmega 1,5€

• Kodune vahvlirull 1,5€/tk

• Mini kaneelirullid 0,8€/tk

• Cupcake 1,75€/tk

Valik sööke, mida võib lisada:

• Heeliumiga õhupallid 1,6€/tk

• Nimelipp 30€

• Vanusega ämbrike 10€*

• Temaatiline peolaud – alates 20€

Dekoratsioonid:

*ämber kuulub tagastamisele



TÄISKASVANUTELE

• Parma sink meloniga vardal 1tk

• Mini kitsejuustupirukas 1tk

• Vürtsikilu vutimunaga mustal leival 1tk

• Brie saiake jõhvikamoosiga 1tk

• Soolalõhe grissinil 1tk

• Oliivi-mozzarella-tomati-paprika varras 1tk

• Tomati bruschettad 1tk

• Vesi kannuga ja ühekordsed topsid

Hind: 8,5€ inimese kohta (miinimum kogus 15tk)

Suur suupistevalik:

Salatid:

• Kodune kartulisalat 10,90€/kg

• Baieri salat krõbeda peekoniga purgis 120g/2€

• Kana-pastasalat caesar kastmes 16€/kg

• Värske salat rosmariinise kanaga 18€/kg

• Fetajuustu salat pärlkuskussiga 16€/kg

• Juurika potid (kurk, porgand, lillkapsas, redis

ja dipikaste) 2kg/20€



TÄISKASVANUTELE

• Singirull mustal leival 1tk

• Lihapallid bbq kastmes 40g

• Soolalõhe tartar saiaruudul 1tk

• Vesi kannuga ja ühekordsed topsid

Hind: 4,5€ inimese kohta (miinimum kogus 15tk)

Väike suupistevalik:

• Melon, pirn, hooajaline mari, brie, kõva juust, lambaläätse 

koriandri juust, grissini, juustumoos

Hind: 65€/2kg

Juustu- ja puuviljavalik:

• Forellimari (300g), soolaforell (1,5kg), hakitud sibul, krõbe sai, 

hapukoor ja küpsetatud sidrun

Hind: 90€

Kalavalik:



MAGUS ja KOHV

Kohv ja tee:

Magusavalik:

• Kohv valmib kohapeal mugavas kraaniga kohvikeetjas, 
mis hoiab kohvi kuumana peo vältel

• Teepaki valik (must, punane ja roheline)
• Piim ja kohvikoor 
• Suhkur
• Kohvitopsid ja lusikad

Hind: 1,60€ inimese kohta

• Pulgakook

• Kodune vahvlirull

• Isetehtud küpsis šokolaadiga 50g

Hind: 4,5€ inimese kohta



KAUNISTA ISE OMA CUPCAKE

Komplekt sisaldab:

• Cupcake

• Minimolbert koos lapse/külalise nimega

• Alust 6-e erineva kaunistusega

Hind: 3,50€ inimese kohta



OLULINE INFO TELLIMISEKS

- Minimaalne tellimus alates 10-st inimesest

- Tellimusele lisandub transpordikulu 20€

- Alati küsi enne oma pidustuse kuupäeva osas üle, 

kuna teenindame ainult teatud arv pidusid päevas

- Palun tellijal vähemalt  3 tööpäeva enne pidu 

teatada oodatud külaliste nimed, et saaksin 

vajalikud ettevalmistused teha

- Menüüvaliku ja kogused palun teatada vähemalt 3 

tööpäeva enne pidu

- Peolauale saab alati valida kindla värvitooni või 

temaatika.

- Kõik laual olevad klaasnõud ja aksessuaarid sh. 

jooginõud tuleb tagastada 

- Laud on alati täiesti ettevalmistatud, söömiseks ei 

ole vaja lisatarvikuid ja pärast ära koristatud.

- Teenuse arve maksetähtaeg on 3 päeva enne pidu

- Ühekordsed nõud ei sisaldu menüüdes

- Küsi julgelt ka eri- ja lisalahendusi! 


