
 

  

                                    

     

 

 

              

         

                    

     
     

          

                

                    

                    

 

 

                                                        

 

 

 

                                                                     

 

      

                                                                                

 

 

 Hinnat noudettuna: 
 
 Kakut pakataan kakkulaatikkoon. 

 
10 hlö kakku 38,85 € 
Fantasiakakut   49,15 €     
20 hlö kakku        77,80 € 
Fantasiakakut 88,10 €  
  

Gluteeniton kakku 10hlö     +5,00 € 

Gluteeniton kakku 20hlö             +10,00 €         

 

                     

Mansikkakermatäytekakku  

laktoositon 

Perinteinen täytekakku, täytteenä  

kermaa ja marjoja 

          

BAKERY-TUOTTEET 2020 

 

Bakeryn tuotteet ovat ravintolan oman leipuri-
kondiittorin alusta saakka itse valmistamia. 

Anna meidän hoitaa tarjoilut 

tärkeään päivääsi.  

Pyydä tarjous! 

 
Kaikki käyttämämme tuotteet ovat laktoosittomia. 
Voimme valmistaa kakut myös gluteenittomina.  
Koristeet vaihtelevat sesongin mukaan.   
 
Kakut tilattavissa ja noudettavissa  
joka arkipäivä ravintolan aukioloaikoina.  
Jätä tilaus viimeistään kaksi arkipäivää  
ennen noutopäivää.  
Voit  tiedustella mahdollisuutta pikatilaukseen.  

 

 

Anna meidän hoitaa tarjoilut 

tärkeään päivääsi.  

Pydä tarjous! 

 Hinnat kokoustarjoilussa: 
 
 Sisältää tarjoiluastiat, ottimet, lautaset,                          
 lusikat ja servetit. 

 
 10 hlö kakku        51,40 € 
 Fantasiakakku 61,70 € 
 20 hlö kakku        92,40 € 
 Fantasiakakku 102,70 € 
 

Gluteeniton kakku 10hlö     +5,00 € 

Gluteeniton kakku 20hlö             +10,00 €         

 

Suklaa-kinuski Drip cake 

laktoositon 

Suklaapohja ja kinuski-vadelmätäyte 

sisältää pähkinää 

 

Suklaa-kinuski drip cake 

laktoositon 

Suklaapohjalla ja 

vadelmakinuskitäytteellä herkullinen 

täytekakku. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi2pua41PfiAhWvpIsKHVsVBmUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.valio.fi/reseptit/dripped-cake-eli-valuva-maapahkina-kinuskikakku/&psig=AOvVaw1HUI0QN4I8zjIFR3feEIFI&ust=1561106318220643


 

    

                                    

     

 

 

              

         

                    

      
     

          

             

                    

 

 

 

                                                        

 

 

   

                                                                     

 

 

                                                                          

 

 
Anna meidän hoitaa tarjoilut 

tärkeään päivääsi.  

Pyydä tarjous! 

Sitruuna-päärynämoussekakku 

laktoositon 
Rapea keksipohja, raikasta sitruunamoussea  

ja lemon curdia ja päärynää 

 

Porkkakakku 

laktoositon 

Mausteinen ja pehmeä porkkanakakkupohja, 

kerrosten välissä täyteläinen tuorejuustotäyte 

ja pähkinärouhetta.  

   

 

 

laktoositon 

vanilja-kuningatarmoussetäyte, mansikkacurd 

        sokerimassa ja koristeet 

 

 

Fantasiakakut 

 

 

 

Omalla kuvalla 

yrityksen logolla 
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Voileipäkakut 

Moderneissa voileipäkakuissamme on tumma 

saaristolaisleipäpohja, täytteenä lihaa tai kalaa 

ja  kuohkeaa ranskankerma-

tuorejuustomoussea.  

Koristeet vaihtelevat sesongin mukaan. 

 

Kakut tilattavissa ja noudettavissa  
joka arkipäivä ravintolan aukioloaikoina.  
Jätä tilaus viimeistään kaksi arkipäivää  
ennen noutopäivää. 

 

 

 

 

 

Anna meidän hoitaa tarjoilut 

tärkeään päivääsi.  

Pyydä tarjous! 

Savuporovoileipäkakku 

vähälaktoosinen 

 
 

  Savulohivoileipäkakku 

vähälaktoosinen 

 

 

 

. 
 

Hinnat noudettuna: 

 
 Kakut pakataan kakkulaatikkoon. 

 
 10 hlö kakku         44,10 € 
  20 hlö kakku        88,30 € 
  
 Gluteeniton kakku 10hlö 10,00 € 
 Gluteeniton kakku 20hlö 15,00 € 
         

  Hinnat kokoustarjoilussa:  
 
 Sisältää tarjoiluastiat, ottimet, lautaset,                          
 lusikat ja servetit. 

 
 10 hlö kakku        56,65 € 
  20 hlö kakku       102,60  € 
 
  

Gluteeniton kakku 10hlö 10,00 € 
Gluteeniton kakku 20hlö 15,00 € 
  

Kakut pakataan kertakäyttöiseen  kakkulaatikkoon 

         

 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

                                                    

 

 

         

 

 
Anna meidän hoitaa tarjoilut 

tärkeään päivääsi.  

Pyydä tarjous! 

 

 

Tuotteet tilattavissa ja noudettavissa arkisin ravintolan aukioloaikoina.  

Tilaa tuotteet viimeistään kaksi arkipäivää ennen noutopäivää.  

Tarkemmat tuotetiedot ja allergeenit saatavissa pyydettäessä. 

 

Kodin juhliin meiltä voi tarjoiluiden lisäksi vuokrata astiat  

 

Otamme kaikki toiveet huomioon ja voimme tarvittaessa suunnitella juhlaanne varten laajemmankin 

menukokonaisuuden. 

Pyydä tarjous! 

 

 

Keilasatama 5 

Sodexo Oy 

1.1.2020 

keilasatama5@sodexo.com 

050 380 8490 
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