PÖYHÖLÄN PAPPILAN TÄYTEKAKUT

Puh. 050 307 8387

Tuotteet ovat tehty vähälaktoosista tai laktoosittomista aineista ja 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)
20 hlö:n (7 munan)
25 hlö:n (8 munan)
30 hlö:n (10 munan)

35 €
40 €
45 €
50 €

(jos 2 kpl á 15 hlö:n kakkuja(samanlaisia),

40 hlö:n (2*20 hlö:n kak.) 75 €
60-70 hlö:lle levykakku 90 €
yht.60 €)

Muut kakut (hinnat alapuolella)
1. Valkosuklaamousse-mansikka (tai vadelma tai
mustaherukka)
2. Tummasuklaamousse-minttusuklaarouheappelsiini tai aprikoosihillo (tai marjahillo)
3. Tummasuklaamousse- valkosuklaamoussekuningatarmousse- kakku

gluteeniton leivos 2 hlö:lle 5 €
Kokonaan gluteeniton kakku + 5 € lisähinta

6. Tropical-hedelmä-kakku (mangoa, ananasta,
persikkaa yms)
7. Valkosuklaa-lime-moussekakku mansikkahillolla
tai lemoncurdilla
8. Sitruunamousse- mansikkamousse-kakku
9. Omenahillo-vaniljavaahtokakku
10. Tiramisukakkua appelsiinihillolla

4. Vaniljavaahto-mustikkamousse-kakku
5. Vadelma-kinuskimousse-kakku

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 €
60 hlö:lle levykakku
100 €

Teemakakut 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 €

11. Sacherkakkua aprikoosihillolla (joko rommilla
tai ilman)

40 hlö:n (2*20 hlö:n kak.) 85 €
gluteeniton leivos 2 hlö:lle 5 €
Kokonaan gluteeniton kakku + 5 € lisähinta

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)
Mustaherukka
Mansikka tai vadelma
Mustikka tai puolukka
Mango
Minttusuklaa
Valkosuklaa (mansikka/vadelma päälle)
Valkosuklaa-lime (marja tai lime-kiille)
Bailey´s kakku
Kinuski-vadelma
Lakritsi-vadelma
Irish-coffee (kahvi-viski-maku)
ym. ym.

