Pulmade toitlustamine:

Pidulik õhtusöögi menüü
Pidulik õhtusöök nr. 1 (Toidukogus in kohta 1,550g)
Traditsiooniline kartulisalat

Madalal temperatuuril küpsetatud

Rosolje heeringaga

seakarbonaad

Roheline salat värskete köögiviljadega

Mahlane kanafilee juustukastmes

Õrnsoola heeringas marineeritud sibula ja

Värske rosmariiniga ahjukartul

hapukoorega

Võiga hautatud magus hapukapsas

Volovanid tursamaksa-sibula täidisega

Koorene lihaleeme kaste

Täidetud munad krevetiga

Biskviitpõhjal puuviljakook vaniljekastmega

Sealiha sült sinepikreemiga

Maitsevesi ja morss

Singirullid juustu- küüslaugu täidisega

Teevalik, mesi, sidrun, suhkur

Äädika ja tilliga marineeritud kurk

Kohv, piim, suhkur

Käsitöö leib/kukkel ja ürdivõimääre

Pidulik õhtusöök nr. 2 (Toidukogus in kohta 1,110g)
Pealinna kartulisalat lepasuitsusingiga

Sidruni ja meega küpsetatud Norra lõhe

Pastasalat suitsuse kanakintsuliha marineeritud

Juustukattega kanafilee

muskaatkõrva ja musta ploomiga

Ahjukartul röstitud juurviljadega

Kreekapärane salat köögiviljade ja Feta juustuga

Köömnete ja õrna küüslauguga röstitud peet

Värskelt marineeritud kurk

Karulaugupesto majoneesi kaste

Minitomati- mozzarella segu värske basiilikuga

Toorjuustu kook küpsise põhjal

Confiletas metsaseene-sibula salatiga

Puuviljavaagen

Seapraelõigud ploomitšatniga

Maitsevesi ja morss

Maksapasteet pohlamoosi ja leivaõhikutega

Teevalik, mesi, sidrun, suhkur

Kanavardad magusa tšilli kastmega

Kohv, piim, suhkur
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Heeringa peedisalati amps
Suitsulõhe ja toorjuustukreemiga volovan
Käsitöö leib/kukkel, värskelt küpsetatud ciabatta
ja ürdivõimääre

Pidulik õhtusöök nr. 3 (Toidukogus in kohta 1,190g)
Sakspärane kartulisalat marineeritud kurgi ja

Pardikoivaliha punase veini kastmes

krõbeda peekoniga

Õunastroobiga glasuuriga Norra lõhe

Kihiline hõbeheigi riisisalat värske tilli laimi,

Aurutatud metsiku ja basmati riisi segu

majoneesi-jogurtikastmega

safraniga

Caesari salat röstitud kana ja minitomatitega

Ahjus röstitud värvilised köögiviljad

Täidetud munad punase kalamarjaga

Sidrunheina värske kurgi jogurtikaste

Küpsetatud peet kitsejuustu ja röstitud

Britakook vahukoore ja vaarikatega

sibulaga

Puuviljavaagen šokolaadi maiustustega

Küüslaugu, tilli ja äädikaga marineeritud värske

Juustuvaagen viinamarjade ja juustumoosiga

kurk

Maitsevesi ja morss

Rostbiifi lõigud vürtsika sibulamoosiga

Teevalik, mesi, sidrun, suhkur

Ürdilihapallid juustutäidisega

Kohv, piim, suhkur

Porgandi-ingveri kanarullid
Kanalihavardad tšilli kastmega
Graavilõhe pärlsibula ja mädarõika
vahukreemiga
Heeringa tartar marineeritud punase sibulaga
Käsitöö leib/kukkel, värskelt küpsetatud
ciabatta ja ürdivõimääre
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Hommikusöögi menüü
Hommikusöök nr. 1

Hommikusöök nr. 2

Puder, valida 1: riisipuder, neljavilja- või

Kohaliku väiketootja maitsestamata jogurt

kaerahelbepuder

Müsli, hommikusöögihelbed, moos

Või, moos, seemned

Sink, juust, kurk, tomat

Sink, juust, kurk, tomat

Teevalik, mesi, sidrun, suhkur

Teevalik, mesi, sidrun, suhkur

Kohv, piim, suhkur

Kohv, piim, suhkur

Mahl

Mahl

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

Hommikusöök nr. 4

Kodune seljanka

Croissant marmelaadiga

Pirukas ja hapukurk

Keedetud muna

Smuuti

Teevalik, mesi, sidrun, suhkur

Teevalik, mesi, sidrun, suhkur

Kohv, piim, suhkur

Kohv, piim, suhkur

Apelsinimahl

Mahl

Hommikusöök nr. 5

Hommikusöök nr. 6

Munapuder

Kokteilisalat pokaalis

Peekon või lihapallid

Puuviljavaagen

Roheline salat

Šokolaaditrühvlid

Sink, juust, kurk, tomat

Teevalik, mesi, sidrun, suhkur

Teevalik, mesi, sidrun, suhkur

Kohv, piim, suhkur

Kohv, piim, suhkur
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Telli lisaks
Öine vahepala
Toidukogus in kohta 420g (min. 20 inimesele)

Suupistekrõbuskid ja värviline dipikastme trio:
peedihummus, vürtsikas kõrvitsahummus,
kerge küüslaugune Kreeka
jogurti dipp
Tortiljatšipsid tummise punase oa
dipikastmega
Lahtised tomati-Feta pirukad
Köögiviljavaagen dipikastmega
Friikartulid ketšupi ja küüslaugu kastmega
Maisipaneeringus kananagitsad magusa tšilli
kastmega
Küpsetatud pelmeenid erinevate täidistega:
sealiha ja kana, lõhe, teravad köögiviljad
maheda kreekajogurti kastmega
Minipirukavalik: juustu, singi-juustu, spinati

Alkohoolsed- ja mittealkohoolsed joogid
Vastavalt kliendi valikule

Vahuvein, vein, konjak, brändi
Viin, rumm, džinn, liköör
Õlu, siider
Glögi
Karastusjoogid
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Pulmatordid

Valmistame ka A4 suuruses pildiga torte ja korrustorte.

Kirsitort

2 - 3 kg

4 - 9 kg

Al. 10 kg

Kirsisiirupiga immutatud šokolaadibiskviit, mille vahel on magus kohupiima- vahukoorekreem. Tort on
ääristatud tumeda šokolaadiga ning kaunistatud želeega kaetud kompotikirssidega.

Sefiiritort

2 - 3 kg

4 - 9 kg

Al. 10 kg

Klassikaline vaniljebiskviit, mille vahel on toormoos ja magus munavalgekreem. Tort on kaetud ja kaunistatud
õhulise sefiirikreemiga ning peale on lisatud šokolaadikaunistusi.

Jogurti - laimitort

2 - 3 kg

4 - 9 kg

Al. 10 kg

Hõrk jogurti- laimi kreem krõbedal küpsisepõhjal. Tort on kaetud suus sulava šokolaadiga ning kaunistatud
värskete maasikate ja mündilehtedega.

Jogurti - mustikatort

2 - 3 kg

4 - 9 kg

Al. 10 kg

Õrn mustika- jogurtikreem krõbedal küpsisepõhjal. Tort on kaetud valge šokolaadiga ning kaunistatud
värskete mustikate ja šokolaadikaunistustega.

Puuviljatort

2 - 3 kg

4 - 9 kg

Al. 10 kg

Traditsiooniline puuviljatort, mille põhjaks on vaniljebiskviit. Tordi vahele on lisatud mahlast toormoosi ja
kohupiima-vahukoorekreem. Tort on kaetud želeega ning kaunistatud erinevate puuviljadega.
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Kohupiimatort

2 - 3 kg

4 - 9 kg

Al. 10 kg

Õhuline vaniljebiskviit, mille vahel on toormoos ning vahukoore-kohupiimakreem vaniljega. Tort on
kaetud hõrgu šokolaadi ganache’ga ning kaunistatud värskete marjadega

Cappucinotort

2 - 3 kg

4 - 9 kg

Al. 10 kg

Krõbe Oreo küpsisepõhi, mis on kaetud capuccino-vahukoore kreemi ja šokolaaditükkidega. Tort on kaetud
šokolaadine ning kaunistatud makroonide ja füüsalitega. Lisatud on šokolaadikaunistustusi.

Martsipanitort

2 - 3 kg

4 - 9 kg

Al. 10 kg

Elegantne martsipanitort, mille põhjaks on vaniljebiskviit. Vahele on lisatud maasika või mustsõstra toormoosi
ja vahukoore- kohupiimakreem. Tort on kaunistatud suhkrumassist lillede ja pärlitega.

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

§ 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

§ Pidude ja pulmade puhul lisandub toitlustusele teeninduse ja inventari hind. Olenevalt peo
iseloomust kulub ettevalmistusele ja katmisele 3 - 4 h, koristamisele 3 – 4 h. Pidude
teenindamisel arvestatakse 1 teenindaja 25 inimese kohta.

§ Tellides tordi mujalt, lisandub ettevalmistuse ja koristuse tasu 4.00 €/in
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§

Pakume laia valikut alkohoolseid jooke. Kliendi poolt kaasavõetud alkoholile lisandub klaaside
tasu 4.00 €/in

§

Broneeringu tagab 50% ettemaks ning hiljemalt 4 päeva enne sündmust tuleb tasuda
ülejäänud summa.

§

Tellimused tuleb kinnitada vähemalt 4 tööpäeva enne üritust

§

Toitlustuse tellimiseks ning täpse hinnapakkumise saamiseks kirjutage meile
info@kurtnamaja.ee

Tähelepanu!

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