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Hinnasto/Prislista 2022 

 

Pieniä makupaloja/Små smakbitar 

Pieni kylmäsavulohileipä/Liten smörgås med kallrökt lax 5,00 euro/kpl/st  

Maalahdenlimppu kolmiona/Malaxlimptriangel 2,00/euro/kpl/st 

Ruisnappi/Rågknapp   1,50 euro/kpl/st 

Ohutleipärulla /tunnbrödsrulle  2,00 euro/kpl/st 

Pieni täytecroissant/liten fylld croissant   3,00 euro/kpl/st 

 Täytteenä esim./Fyllda med röra av t.ex. 

 - Skagen 

 - Savulohi/rökt lax 

 - Kinkku/skinka tai parmakinkku/parmaskinka 

 - Hummus 

 

Reilumpia leipiä/Rejäla smörgåsar 

Katkarapuleipä/Räksmörgås    6,50 euro 

Täytetty croissant/Fylld croissant   5,80 euro 

Täytesämpylä: kinkku-juusto/juusto/hummus (vegaani)   4,80 euro/kpl 

Fylld semla: skink-ost/ost/hummus (vegan)   4,80 euro/st 

Herkkusämpylä (täytteet yllä)/Lyxfyllda semlor (fyllningarna ovan) 5,80 euro 

Sämpylät saa myös gluteenittomana/   + 1,00 euro/kpl 

Semlorna kan även fås glutenfria    + 1,00 euro/st 
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Ruokaisa piirakka/Matig paj   24 euro (noin 6 palaa/ca 6 bitar) 

Täytteenä esim: kinkku/savulohi/kana/katkarapu/vege 

Fyllning t.ex. skinka/rökt lax/kyckling/räkor/vegetarisk 

Gluteenittomana/som glutenfri   +2 euro (26 euro) 

Pieni pyöreä suolainen piirakka (halk. 14 cm) 7,50 euroa 

Liten rund saltig paj (14 cm)   7,50 euro 

 

Salaatti, ruokaisa: Kana/savulohi/kreikkalainen tms 7,50 euro/annos tai 60 euro/10 henk 

Sallad, matig: Kyckling/rökt lax/grekisk eller liknande 7,50 euro/portion eller 60 euro/10 pers 

Vihersalaatti lisukkeena/Grönsallad som tillbehör 3 euro/annos/portion 

 

Kahvitermari/Kaffetermos   15 euro 

 

Meiltä voi tilata täytekakkuja ja voileipäkakkuja suurellekin porukalle, suklaa- tai juustokakkua vähän 
pienemmälle, ja erilaisia yksittäisiä leivonnaisia. Meiltä saa mm Andreas Knipin, Aroman, Gunilla 
Norrlin Chocolat’n, Bergwallsin tuotteet, sekä meidän omaa tuotantoa. Soita tai tule käymään niin 
voimme antaa lisää tietoa! 

Tilaukset otetaan vastaan edeltävänä päivänä. Toimitus mahdollinen rajoitetusti, kustannus 12 euro. 
Laskutus myös mahdollinen, silloin tulee laskutuslisä 5 euroa/lasku. 

*hinnat sisältävät alv 14%. 

Från oss kan du också beställa gräddtårtor och smörgåstårtor till ett större gäng, eller t.ex. 
chokladkaka eller cheesecake till ett lite mindre, och så klart olika bakelser och bullar. Vi kan leverera 
produkter från bl.a. Andreas Knip, Aroma, Gunilla Norrlin Chocolat, Bergwalls, samt vår egen 
produktion. Ring eller kom in för mera information! 

Beställningar tas emot med minst en dags varsel. Leverans möjlig i begränsad mån, kostnad 12 euro. 
Vi kan också fakturera, då tillkommer faktureringstillägg om 5 euro/faktura. 

*priserna innehåller moms 14%. 


