KAKUT JUHLIIN, TAPAHTUMIIN
JA KOKOUKSIIN

hinnasto 2019-2020

Kinuskikakku
Sokerikakkupohja,
sitruunamehu, sokeri,
kerma, omenahillo,
vaniljasokeri, kinuski

Suklaamoussekakku
Sokerikakkupohja, kahvi,
sokeri, kerma, tuorejuusto,
vaniljasokeri, suklaa

(Laktoositon)

(Laktoositon)

10 hengelle 32€
15 hengelle 50€
20 hengelle 62€

10 hengelle 30€
15 hengelle 43€

Mustaherukkatuorejuustokakku
Keksipohja, voi, kerma,
tuorejuusto, rahka, sokeri,
vaniljasokeri, mustaherukka,
liivate, sitruunamehu
(Laktoositon)
10 hengelle 30€
15 hengelle 49€

Mansikkakakku
Sokerikakkupohja, sitruunamehu, sokeri, mansikkahillo,
kerma, vaniljasokeri,
kotimainen mansikka
(Laktoositon)
10 hengelle 32€
15 hengelle 50€
20 hengelle 62€

Mangotuorejuustokakku
Keksipohja, voi, kerma,
tuorejuusto, rahka, sokeri,
mangosose, vaniljasokeri,
liivate, sitruunamehu
(Laktoositon)
10 hengelle 30€
15 hengelle 49€

Kakkuvalikoimamme
2019-2020

Lime-sitruunatuorejuustokakku
Keksipohja, voi, kerma, tuorejuusto, rahka, sokeri, vaniljasokeri, lime, sitruuna, liivate
(Laktoositon)
10 hengelle 30€
15 hengelle 49€

Brita-kakku

Pikkuleivät

Valittavana vadelma
tai hedelmäinen.
Voi, sokeri, kananmuna,
vehnäjauho, vaniljasokeri,
leivinjauhe, maito, kerma

(Laktoositon)
22€/kg-27€/kg

(Laktoositon)

Savukalkkuna voileipäkakku
Kauraleipä, kerma, majoneesi,
kasvisliemi, savukalkkuna,
kurpitsapikkelssi, juusto,
tomaatti
(Laktoositon)

10 hengelle 30€

10 hengelle 43€
15 hengelle 70€

Lohi-rapu voileipäkakku
Kauraleipä, kerma, paprikamajoneesi, kasvisliemi,
kylmäsavulohi, katkarapu,
kurkkurelissi, ruohosipuli,
lime, tilli
(Laktoositon)

Mansikkainen raakakakku
Pähkinä, manteli, taateli,
kookosöljy, mansikka,
sitruunamehu, agavesiirappi

10 hengelle 49€
15 hengelle 73€

Vegaaninen voileipäkakku
Kauraleipä, vegaaninen
fetajuusto, kasvisliemi,
tomaatti, punasipuli, vegaaninen majoneesi, vegaaninen
kerma, sinappirelissi, oliivi,
tuoresalaattisekoitus

(Maidoton,
Gluteeniton,
Vegaaninen)
10 hengelle 27€

Kinkku voileipäkakku
Kauraleipä, majoneesi,
kasvisliemi, kerma, palvikinkku, sinappirelissi, juusto,
tomaatti, kurkku persilja
(Laktoositon)
10 hengelle 43€
15 hengelle 70€

(Laktoositon,
Vegaaninen)
10 hengelle 49€
15 hengelle 73€

Kaikki kakut leivotaan omassa leipomossamme. Koristeet kakuissamme vaihtelevat kausiluonteisesti. Kaikki 10 hengen kakut saatavissa lisähintaan myös gluteenittomina. Kakkutilaukset
tulisi olla perillä kaksi vuorokautta tilausvahvistuksesta ennen noutoa. Kakkujen nouto onnistuu
ravintoloistamme niiden aukioloaikoina.
Meiltä löytyy myös kattava valikoima menuja, cocktailpaloja, salaatteja, pikkuleipiä sekä suolaisia
ja makeita leivonnaisia. Valikoima löytyy www.campusravita.fi -sivuiltamme. Olkaa yhteydessä
tilaukset@ravintola.fi tai 050 4782 003, niin räätälöimme teille mielenne mukaiset tarjoiltavat
tilaisuuksiinne.

Kakut tilattavissa
ravintoloistamme, tai:
tilaukset@campusravita.fi
050 4782 003

F. E. Sillanpäänkatu 2, Tampere
www.ravintolapyynikki.fi

Kuntokatu 3, Tampere
www.campusravita.fi

