
                                     Hommikusöögid

Pisike hommikusöök 2.50€/in
Neljavilja-, kaerahelbe-, riisi-, manna- või tatrapuder.

Moos, või, sink, vorst, juust, tomat, kurk, sai, leib.
Kohv, tee, sidrunivesi

Taevaskoja hommikusöök 4.50€/in
Neljavilja-, kaerahelbe-, riisi-, manna- või tatrapuder.
Maisihelbed ja täisteramüsli koos piima või jogurtiga.

Moos, või, sink, vorst, juust, tomat, kurk, sai, leib.
Kohv, tee, mahl, sidrunivesi.

Hommikune jõuamps 5.50 €/in
Härjasilmad ahjuviineritega 

Neljavilja-, kaerahelbe-, riisi-, manna- või tatrapuder.
Maisihelbed ja täisteramüsli koos piima või jogurtiga.

Moos, või, sink, vorst, juust, tomat, kurk, kuklid, sai, leib.
Puuviljavalik, Kohv, tee, mahl, sidrunivesi

Seminaride kohvipausid

Lihtne kohvipaus 2,60€/in
Kohv, tee, sidrunivesi, soolased ja magusad küpsised.

Tervislik kohvipaus  2.70€/in
kohv, tee, sidrunivesi, köögiviljad dipikastmega.

Kohvipaus saiakestega 2.80€/in
Kohv, tee, sidrunivesi, ahjusoojad soolased saiakesed.

Rikkalik kohvipaus 3.80€/in
Kohv, tee, sidrunivesi, soolased ja magusad küpsised, puuviljavalik.



                                            Eelroad

Vallatud tomatid  3.40€ / 2tk
Täidetud tomatid riisi-juustu seguga.

Heeringafilee hapukoorekastmega 1.00€/75g
garneeringuks keedumuna ja roheline sibul

Täidetud munad 0.55€/2tk
garneeringuks must ja punane valgumari.

Puuviljavaagen 0.65€/75g
Õunad, pirnid, viinamarjad.

Juustuvaagen 2.80€/100g
Sinihallitus-, valgehallitus-, suitsu- ja naturaaljuust.

Soolane saiake 0.50€/tk
Vorsti- või porgandipirukas.

Kihiline kasukas 1.60€/150g
Punapeet, heeringas, kurk, kartul.

Täidetud tuuletaskud 1.10€/50g
Riisi-tuunikala/lõhevahusegu/riisi-makra.

Võileib 0.70/75g
Heeringa/singi/vorsti/juustu.

Küüslauguleivad dipikastmega 2.10€/180g

Hakklihapallid külma mädarõikakastmega 1.10€/75g

Hakklihapallid kirsstomati ja maitserohelisega 1.60€/75g

Väikesed šnitslid 1.10€/50g

Singirullid juustutäidisega 2tk 0.55€/50g

Valgekalafilee punases marinaadis 1.20€/100g

Köögiviljad dipikastmega 0.70€/100g

Lavaširullid 0.80€/50g

Juustu-puuviljavaagen 1.20€/180g

 Singi-ananassipirukas sinihallitusjuustuga 2.15€/150g

Marineeritud kurk 1.10€/100g

Kala taignas 1.20€/100g



                                              Supid
Brokoli püreesupp* 1.10€

Selge kalasupp** 2.10€

Seljanka 2.10€

Borš 1.60€

Frikadellisupp 1.60€

Rassolnik 1.60€

Köögivilja supp hakklihaga 1.60€

Rammus hernesupp 1.60€

Salatid

Makaronisalat suitsuvorstiga 1.40€/200g
Makaron, suitsuvorst, juust, tomat, paprika, kurk, muna.

Riisisalat tuunikalaga 1.70€/200g
Riis, tuunikala, kurk, paprika.

Heeringa-kodujuustu salat  1.70€/200g
Soolaheeringafilee, kodujuust, kartul, tomat, sibul, muna.

Hooajasalat 1,10€/200g
Toorsalat hooaja köögiviljadest.

Kodune kartulisalat 3.20€/200g
Kartul, liha, muna, hernes, mar. kurk, vorst.

Kerge salat 3.70€/200g
Kanafilee, virsik, jääsalat, pasta.

Värske salat 0.95€/100g
Tomati, kurgi, paprika ja hiinakapsaga.

Kartulisalat 1.60€/100g

Rosolje 1.60€/100g

Riisi-makrasalat 0.80€/50g



                                         Pastaroad
Penne kanafileega koore-köögiviljakastmes 4.35€

Spagetid hakkliha-tomatikastmes 4.10€

Kevadine köögivilja pastaroog** 3.80€

Lasagne värske salatiga 3.40€

Praed

Sealihašnitsel ananassi-juustu kattega 5.30€
Ahjukartuli, koorekastme ja värske salatiga.

Guljašš 3.40€
Krõbeda ahjukartuli ja värske salatiga.

Kurzeme strooganov 3.40€
Ahjukartuli ja värske salatiga.

Lõhevorm 6.00€
Brokkoli, toorjuustukastme ja riisiga.

Seapraad 6.30€
Ahjukartuli, hapukapsa ja kastmega.

Lihata köögivilja-kartulivorm* 3.40

Ahjukana 5.30€
Riisi, külma hapukoorekastme ja värske salatiga.

Sealiha 6.30€
Seene-sibula kattega, ahjukartuli, värske salati ja kastmega.

Kanafilee 6.30€
Köögiviljakastme, juurvilja püree ja värske salatiga.

Sealiha rull 6.50€
Keedukartuli, hapukapsa ja koorekastmega.

Hakk-kotlett 4.20€
Mulgipudru, koorekastme ja värske salatiga.



Köögiviljavorm vorstiga 3.70€
Pasta ja värske salatiga.

Ühepajatoit 3.40€
Prae hind sisaldab morssi ja sidrunivett.

Magustoidud
Kihiline kamamagustoit 2.10€

Mõnus maasikakisell kohupiimavahuga 2.10€

Maitsev saia-õunavorm külma piimaga 1.70€

Kringel 1.00€/75g

Kohupiimatort “Kodu” 1.75€/75g

Krissu kook 1.40€/75g

Pannkook toormoosiga 2.10€/200g

Karamellkissell keedisega 1.70€/230g

*Taimetoitlastele sobivad toidud, ** Laktoositalumatuse korral sobivad toidud

Matkaeined

Matkaeine I 3.80€
Supp valikul (frikadelli-, herne-, värskekapsa-, kartuli-pelmeenisupp, borš või rassolnik),

hapukoor supile, väike vorstipirukas, leib, mahlajook, sidrunivesi, puuvili.

Matkaeine II 4.80€
Supp valikul (frikadelli-, herne-, värskekapsa-, kartuli-pelmeenisupp, borš või rassolnik),

hapukoor supile, suur kihiline võileib, kõrrejook, sidrunivesi, puuvili.

Piknik I 6.00€
Grillvorst, šašlõkk, grillvorst, toorsalat, ketšup, sinep, leib, sidrunivesi 5,75€

Piknik II 7.40€
Grllvorst, šašlõkk, toorsalat, ketšup, sinep, leib, sidrunivesi, kringel 7,00€

Piknik III 10.70€
Grillvorst, šašlõkk, grillvorst, makaronisalat, toorsalat, köögiviljad dipikastmega,

juust, puuviljad, leib, sidrunivesi, ketšup, sinep.

Pikniku hind sisaldab piisavalt grillsüsi, grillvardaid, grillvanni ja ühekordseid nõusid.



Alkoholivabad joogid
Kohv 6L termos (koore ja suhkruga) 20.00€

Kohv 3L termos (koore ja suhkruga) 10.00€

Kohv 1,5L termos (koore ja suhkruga) 5.00€

Kohv (koore ja suhkruga) 1.00€/100ml

Tee (valik teepakkides) 0.50€/200ml

Süvahavva ökotee “Külakosti” 1.00€/200ml

Süvahavva ökotee “Külakosti” 3L termos 13.50€

Süvahavva ökotee “Külakosti”6L termos 26.90€
“Külakosti” teede valik: vaarikaleht, pikaleheline münt, mets-kassinaeris, saialill, moldaavia 

fonidpe.

Mahl (vastavalt soovile) 1.00€/200ml

Piim 0.70€/200ml

Keefir 0.70€/200ml

Morss, sidrunivesi 0.35€/200ml

Sidrunivesi 1 kann 1.10€

Alkohol
Valge majavein

Spier Discover, Lõuna-Aafrika – 2.00€ / 12cl 12€.00/75cl

Punane majavein (Spier Discover, Lõuna-Aafrika) – 2.00€ / 12cl 12.00€/75cl

Vahuvein (Törley Charmant) – 8.00€ / 75cl

Õlu (A.Le Coq Premium, Saku Originaal) – 2.00 € / 0,5L

Siider (Kiss, Fizz – maitse vastavalt soovile) – 2.00 € /0,5L

Valge viin Viru Valge – 12.00€ / 50cl

Konjak Hennessy VSOP – 50.00€ / 50cl

Palun andke teada sööjate arv viis päeva enne ürituse toimumist.

Kui soovid enda poolt kaasa toodud alkoholile jahutust, klaase ja teenindust,

siis tuleb tasuda korgimaks 8€ iga üritusel osaleja kohta.
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