
  
  

TÄYTEKAKUT/ muut   makeat   
  

Tuotteet   ovat   tehty   laktoosittomista   aineista   (paitsi   valko-   ja   
tummasuklaa   sis.   laktoosia),   hinnat   sis.   alv:n14   %   

  
Pappilan   kermakakku   
•   sokerikakkupohja   
•   mansikka-   tai   vadelmahillo   (itsetehdyt   hillot)   
•   kermavaahto   
•   kermapursotus,   päälle   ruusu-   tai   marjakoriste   (voi   olla   kinuski-   tai   suklaakuorrutus   keskellä)   
15   hlö:n   (5   munan)   35   €   
20   hlö:n   (7   munan)   40   €   
25   hlö:n   (8   munan)   45   €   
30   hlö:n   (10   munan)   50   €   
(jos   2   kpl   á   15   hlö:n   kakkuja(samanlaisia),   yht.60   €)   
40   hlö:n   (2*20   hlö:n   kak.)   75   €   
60-70   hlö:lle   levykakku   90   €   

  
Muut   kakut   (hinnat   alapuolella)   
•   Valkosuklaamousse-mansikka   (tai   vadelma   tai   mustaherukka)   
•Valkosuklaa-lime-moussekakku   mansikkahillolla   tai   lemoncurdilla   

●   Tummasuklaamousse-minttusuklaarouhe-appelsiini   tai   aprikoosihillo   (tai   marjahillo)   
● Tummasuklaamousse-   valkosuklaamousse-kuningatarmousse-   kakku   

•Sitruunamousse-   mansikkamousse-kakku   
•   Vaniljavaahto-mustikkamousse-kakku   
•   Mansikka-vaniljamousse-kakku   (tai   vadelmamousse)   
•   Vadelma-kinuskimousse-kakku   

● •   Hedelmä-kakku     
●   •   Omenahillo-vaniljavaahtokakku   

•   Tiramisukakkua   appelsiinihillolla   
•   Sacherkakkua   aprikoosihillolla   (joko   rommilla   tai   ilman)   

  
15   hlö:n   (5   munan)   40   €   
20   hlö:n   (7   munan)   45   €   
25   hlö:n   (8   munan)   50   €   
30   hlö:n   (10   munan)   55   €   
(jos   2   kpl   á   15   hlö:n   kakkuja,   yht.70   €)   
40   hlö:n   (2*20   hlö:n   kak.)   85   €   
gluteeniton   leivos   2   hlö:lle   5   €   
Kokonaan   gluteeniton   kakku   +   5   €   lisähinta   
40   hlö:n   (2*20   hlö:n   kak.)   85   €   
60   hlö:lle   levykakku   100   €   

  



  
  

Teemakaku t    sokerimassakuorrutteella   ja   sovituilla   hahmoilla   tai   
kuvioinnilla   alk.   2,50   €/hlö   riippuen   työajasta   ja   raaka-aineista.   

Esim.   
15   hlö:n   (5   munan)   55   €   
20   hlö:n   (7   munan)   62   €   
25   hlö:n   (8   munan)   68   €   
30   hlö:n   (10   munan)   75   €   

  
MAKEAT   TUOREJUUSTOKAKUT    (keksipohja)   
•   10   hlö:n   25   €   
•   15   hlö:n   30   €   
•   20   hlö:n   35   €   

  
•   Vaihtoehtoja:   
•   Perus-tuorejuustokakku   (marja-   tai   hedelmäkiille)   
•   Sitruuna   (voi   olla   sitruuna-   tai   marjakiille   päällä)   
•   Muita   makuja   esim:   Mustaherukka,   mansikka,   vadelma,   puolukka,   mustikka,   mango,   suklaa,   
valkosuklaa,   valkosuklaa-lime,   baileys,   kinuski-vadelma,   lakritsi-vadelma   tai   lakritsi-sitruuna   tai   
irish-coffee   tmv.   

  
GN-PELTIPIIRAKOITA   (noin   25-30   pal.)   
•   Vaalea   mokkapiiras   30   €   tai    Suklaa-mokkapalat   30   €   
•   Marjapiirasta   30   €   
•   Mustikkakukkoa   35   €   
•   Omenapiirasta   30   €   
•   Amerikanleivokset   40   €   
•   Toscapiirasta   40   €   

  
KUIVAKAKUT    12   €/kpl   
Wanhanajan   maustekakku,   tiikerikakku,   sitruunakakku,   
suklaakakku,   omenakakku   jne.   
PULLAKRANSSI    alk.   15   €   
LUSIKKALEIVÄT,   HERRASVÄENLEIVÄT,   KANELIÄSSÄT    20-27   €/KG   

  


