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Toitlustus gruppidele: 
Hommikusöögi menüü 

Hommikusöök nr. 1   Hommikusöök nr. 2  

Puder, valida 1: riisipuder, neljavilja- või 
kaerahelbepuder 
Või, moos, seemned 
Sink, juust, kurk, tomat 
Teevalik, mesi, sidrun, suhkur  
Kohv, piim, suhkur  
Mahl 

 

Kohaliku väiketootja maitsestamata jogurt 
Müsli, hommikusöögihelbed, moos 
Sink, juust, kurk, tomat 
Teevalik, mesi, sidrun, suhkur  
Kohv, piim, suhkur  
Mahl 

Hommikusöök nr. 3 
...ehk eilne õhtu läks pikaks...   Hommikusöök nr. 4  

Kodune seljanka 
Pirukas ja hapukurk 
Smuuti 
Teevalik, mesi, sidrun, suhkur  
Kohv, piim, suhkur  
Mahl 

 Croissant marmelaadiga 
Keedetud muna 
Teevalik, mesi, sidrun, suhkur  
Kohv, piim, suhkur  
Apelsinimahl 

Hommikusöök nr. 5   Hommikusöök nr. 6  

Munapuder 
Peekon või lihapallid 
Roheline salat 
Sink, juust, kurk, tomat 
Teevalik, mesi, sidrun, suhkur  
Kohv, piim, suhkur  

 

 Kokteilisalat pokaalis  
Puuviljavaagen 
Šokolaaditrühvlid 
Teevalik, mesi, sidrun, suhkur  
Kohv, piim, suhkur 

Küsi hinnapakkumist info@kurtnamaja.ee 
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Lõunasöögi menüü 

Lõuna nr. 1   Lõuna nr. 2  

Risotto või orsotto  
Värske salat  
Kohupiimakreem toormoosiga  
Leib/sepik ja ürdivõimääre 
Teevalik, mesi, sidrun, suhkur  
Kohv, piim, suhkur 

 

Supp, valida 1: 
kodune seljanka 
borš̌ sealihaga 
tomatine läätsesupp hakklihaga 
kõrvitsa-ingveri püreesupp 
koorene juurviljapüreesupp  

Marjamousse vaniljekastmega  
Leib/kukkel ja ürdivõimääre 
Teevalik, mesi, sidrun, suhkur  
Kohv, piim, suhkur 

Lõuna nr. 3   Lõuna nr. 4  

Kanafileeribad koorese karrikastmega 
Aurutatud riis 
Värske salat 
Jogurtitarretis marjakastmega  
Leib/täisterasai ja ürdivõimääre 
Teevalik, mesi, sidrun, suhkur  
Kohv, piim, suhkur 

 Hakklihapallid vürtsika tomatikastmega 
Keedukartul või kuskus 
Värske salat 
Marjatarretis vaniljekastmega  
Leib/täisterasai ja ürdivõimääre 
Teevalik, mesi, sidrun, suhkur  
Kohv, piim, suhkur 
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Õhtusöögi menüü 

Õhtusöök nr. 1   Õhtusöök nr. 2  

Madalal temperatuuril küpsetatud 
seakarbonaad 
Mahlane kanafilee juustukastmes 
Värske rosmariiniga ahjukartul 
Võiga hautatud magus hapukapsas 
Koorene lihaleeme kaste 
Traditsiooniline kartulisalat 
Roheline salat värskete köögiviljadega 
Täidetud munad krevetiga 
Singirullid juustu- küüslaugu täidisega 
Käsitööleib , värske kukkel ja ürdivõi 
Biskviitpõhjal puuviljakook vaniljekastmega 
Leib/kukkel ja ürdivõimääre 
Teevalik, mesi, sidrun, suhkur  
Kohv, piim, suhkur 

 

Sidruni ja meega küpsetatud Norra lõhe 
Juustukattega kanafilee 
Ahjukartul röstitud juurviljadega 
Köömnete ja õrna küüslauguga röstitud 
peet 
Karulaugupesto majoneesi kaste 
Pastasalat suitsuse kanakintsuliha 
marineeritud muskaatkõrvitsa ja musta 
ploomiga 
Kreekapärane salat köögiviljade ja Feta 
juustuga 
Confiletas metsaseene-sibula salatiga 
Kanavardad magusa tšillikastmega 
Käsitööleib , värske kukkel ja ürdivõi 
Toorjuustu kook küpsisepõhjal 
Leib/kukkel ja ürdivõimääre 
Teevalik, mesi, sidrun, suhkur  
Kohv, piim, suhkur 

Õhtusöök nr. 3  
Pardikoivaliha punase veini kastmes  
Õunastroobiga glasuuriga Norra lõhe  
Aurutatud metsiku ja basmati riisi segu safraniga  
Ahjus röstitud värvilised köögiviljad  
Sidrunheina värske kurgi jogurtikaste  
Sakspärane kartulisalat marineeritud kurgi ja krõbeda peekoniga   
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Kihiline hõbeheigi riisisalat värske tilli laimi, majoneesi-jogurtikastmega 
Caesari salat röstitud kana ja minitomatitega   
Täidetud munad punase kalamarjaga ja küpsetatud peet kitsejuustu ning röstitud sibulaga   
Küüslaugu, tilli ja äädikaga marineeritud värske kurk   
Rostbiifi lõigud vürtsika sibulamoosiga ja ürdilihapallid juustutäidisega   
Porgandi-ingveri kanarullid ja kanalihavardad tšilli kastmega   
Graavilõhe pärlsibula ja mädarõika vahukreemiga   
Heeringa tartar marineeritud punase sibulaga  
Juustuvaagen viinamarjade ja juustumoosiga  
Britakook vahukoore ja vaarikatega  ja puuviljavaagen šokolaadi maiustustega  
Käsitööleib, värske ciabatta valik ja ürdivõi  
Teevalik, mesi, sidrun, suhkur  ja kohv, piim, suhkur 

Tingimused 
§ Menüü kehtib gruppidele alates 24 inimesest. Suuremate ja väiksemate gruppide puhul palume 

ühendust võtta info@kurtnamaja.ee 
§ Eeldame ühesuguse menüüvaliku ettetellimist kogu grupile (va. toidutalumatus, millest palume 

eraldi märku anda.  Menüüs on võimalik teha muudatusi ning lisada enda eelistusi. Sellest 
palume aegsasti märku anda 

§ Tellimused tuleb kinnitada vähemalt 4 tööpäeva enne üritust 

§ Meie catering teenus hõlmab kõike, alates lusikatest ja suhkrust ja lõpetades kohvikoore, 
tasside ning vajadusel laudadega. See tähendab seda, et klient ei pea ise eelnevalt midagi 
varuma või ette valmistama 

§ Koolituste ja seminaride puhul arvestatakse teeninduse terve päeva hinnaks 110.00 €/h. Suurte 
gruppide puhul (1 teenindaja 50 in kohta) lisandub klienditeenindaja hind 14.00 €/h 

§ Toitlustuse tellimiseks kirjutage meile info@kurtnamaja.ee 

Tähelepanu! 
Tegemist on näidismenüüga. Lõplik menüü valmib meie toitlustusjuhi ja kliendi koostööna. 


