AAMIAISET JA BRUNSSIT 2019

Talon aamiainen
Tuoreita aamiaissämpylöitä, croissanteja ja levitettä
Riisipiirakoita ja luomu munavoita
Palvikinkkua ja kermajuustoa
Maalaiskinkkua ja juustoa
Tomaattia, kurkkua ja salaattia
Hedelmäannos
Päivän täysmehu ja smoothie
Päivän pieni makea leivos
Kahvia ja teetä
18,50 € / henkilö

Virkistävä aamiainen
Päivän jogurttia tai rahkaa
Sesongin marjoja
(mm. kotimaisia mustaherukoita ja mustikoita)
Siemeniä ja pähkinöitä
Fazer Alku Sadonkorjuu mysliä
6,50 € / henkilö

Täydennä aamiaista tai brunssia herkullisilla suolaisilla jogurteilla:
Luomujogurttia, avokadoa ja basilikaa
Jogurttia, kesäkurpitsaa ja fetajuustoa
Luomujogurttia ja marinoituja kasviksia
Luomujogurttia, kurpitsaa ja cashewpähkinää
Jogurttia, punajuurta ja saksanpähkinää
3,50 € / henkilö
Hinta sisältää yhden jogurttilaadun valinnan mukaan.

Puurobaari
Päivän valikoima sisältää Fazer Alku -kaurapuuroa
Lisukkeina mm.
Päivän valikoima kuivattuja hedelmiä,
suolaista karamellikastiketta,
marjahilloketta / -hilloa ja mehukeittoa
4,80 € / henkilö
Mysli- ja jogurttibaari
Päivän valikoima sisältää jogurttia ja rahkaa
Päivän valikoiman myslejä:
Karpalo-omena pikapuuroa
Fazer Alku Kotipuutarha mysli
Fazer Alku Omenainen kauragranola
Fazer Alku Sadonkorjuu mysli
Fazer Alku mansikkainen kaakaogranola,
Vege Fazer Alku ruis-taatelimysli,
Vege Gluteeniton karpaloinen pähkinämysli
Lisukkeina mm.
Kuivattuja hedelmiä ja marjoja
Siemeniä ja pähkinöitä
Marja- ja hedelmäkastikkeita / salaattia
Mehukeittoja
4,80 € / henkilö
Brunssi
Caesarsalaattia
Tomaatti-mozzarellasalaattia
Lämminsavulohi-kasvissalaattia
Silliä, perunaa ja kananmunaa
Graavilohta
Maustamatonta luomujogurttia
Fazerin leipää, croissanteja ja voita
***
Palvikinkkua ja juustoja
Lammasbratwurstia
Talon munakasta
***
Omenainen kauragranola
Appelsiinimarmeladia
Päivän täysmehu ja smoothie
Päivän pieni makea kahvileipä
Kahvia, teetä
34,50 € / henkilö
Hinnat sisältävät alv 14 %

VEGAANI AAMIAINEN JA BRUNSSI 2019
Vegaani aamiainen
Fazerin vegaaninen leipävalikoima
Margariinia ja porkkanahummusta
Kurkkua, tomaattia, paprikaa ja jääsalaattia
Vegaanista juustoa
Pilkottuja hedelmiä
Hedelmäinen välipalapatukka
Mustikkatuorepuuroa
Päivän hilloa ja ripotteita
***
Tuorepuristettua appelsiinimehua
Päivän smoothie
Kahvia ja teetä
Kaurajuomaa
23,00 € / henkilö
Vegaani brunssi
Palsternakka-linssisalaattia
Taboulehsalaattia ja luomusoijaa
Speltti-punajuurisalaattia
Luomusoijaa ja balsamisiirappia
Yrttimarinoitua luomutofua
Fazerin vegaaninen leipävalikoima
Margariinia, porkkanahummusta ja basilikaöljyä
Kurkkua, tomaattia, paprikaa ja jääsalaattia
Vegaanista juustoa
Pilkottuja hedelmiä
Vaniljayosaa ja Kaura-pähkinäcrumblea
***
Luomusoijatäytteinen pitaleipää
Lehtikaalilasagnea
***
Mausteista kaurakakkua ja appelsiini-kaurakermavaahtoa
Vegaanista ananas-kookospiirasta
Kahvia ja teetä
Tuorepuristettua appelsiinimehua
Päivän smoothie
32,50 € / henkilö
Hinnat sisältävät alv 14 %

