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Koolitused ja seminarid: 
Kohvipauside menüü 

Kohvipaus nr. 1   Kohvipaus nr. 2  

 Mahlavalik: õuna, apelsini ja segumahl 
Teevalik, mesi, sidrun, suhkur  
Kohv, piim, suhkur 
 

 

Tervislik smuuti, valida 1: 
mangosmuuti 
marjasmuuti 
spinati-, avokaado- ja banaanismuuti 

astelpajusmuuti 

Kohvipaus nr. 3   Kohvipaus nr. 4  

Soolased küpsised: soolapulgad ja 
juustuküpsised 
Magusad küpsised: kaeraküpsised marjadega, 
võiküpsised, kaneeliküpsised, 
kookoseküpsised)  
Puuviljavaagen 
Teevalik, mesi, sidrun, suhkur  
Kohv, piim, suhkur 

 Pirukas, valida 1: lihapirukas, suitsukana/ 
feta-, peekoni/ porru- või porgandipirukas 
Saiake, valida 1: kaneelirull, moonirull, 
kohupiima-tasku 
Puuviljavaagen 
Teevalik, mesi, sidrun, suhkur  
Kohv, piim, suhkur 

Kohvipaus nr. 5   Kohvipaus nr. 6  

Mitmeviljakukli võileib, valida 1: kanafileega, 
veisefileega või singiga 
Köögiviljavaagen dipikastmega  
Teevalik, mesi, sidrun, suhkur  

Kohv, piim, suhkur  

 Kokteilisalat pokaalis  
Puuviljavaagen 
Šokolaaditrühvlid 
Teevalik, mesi, sidrun, suhkur  
Kohv, piim, suhkur 
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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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Telli lisaks 
Köögiviljavaagen avokaado dipikastmega  
Puuviljavaagen (õun, banaan, pirn, kiivi + hooajaline valik)  
Soolaste ja magusate küpsiste valik  
Soolane pirukas või magus saiake  
Mitmeviljakukli võileib kanafilee, veisefilee või singiga  
Võileivatordi lõik kala või lihaga  
Quiche singi-seene või lõhe-broccoli  
Mahl (õuna-, apelsini- või segumahl)  
Alkohoolsed joogid  

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. 


