
Käsin kokattuja herkkuja 
pääsiäisen juhlapöytiin



M = maidoton   L = laktoositon   VL = vähälaktoosinen   G = gluteeniton

6218  Minttu-karitsan- 
 jauhelihapihvi

6354  Karitsanpaisti
  portviinikastikkeella

6343  Karitsan potka  
 punaviinikastikkeessa

Käsin tehty, naudan ja karitsan jauhelihasta 
pyöräytetty ja voissa paistettu pihvi saa raikkaan 
makuvivahteen minttuhyytelöstä. 
Naudan jauheliha 26% (Suomi), karitsan jauheliha 
26% (Suomi), kananmuna, sipuli, perunahiutale, 
minttuhyytelö 2% (sokeri, omenamehu, mintun
lehdet, luontainen minttuaromi, etikka, väri (E142)), 
lihaliemi (suola, hiivauute, maltodekstriini, sokeri, 
aromi, perunatärkkelys, naudanlihauute, kasviöljy 
(palmu), sipulijauhe, karamellisiirappi, kurkuma, 
valkopippuri), valkosipuli (valkosipuli, vesi, säilöntä
aine (kaliumsorbaatti)), minttu, mustapippuri, 
suola. Pakattu suojakaasuun.

Karitsanpaistia itse keitetyssä, juhlavassa  
portviinikastikkeessa. 
Karitsa 52% (Uusi Seelanti), kastike (vesi, kasviöljy 
(palmu, kookos), punaviini, portviini 3% (EU), malto
dekstriini, mustaviinimarja, rypsiöljy, suola, aromi, 
muunnettu maissitärkkelys, sipuli, naudanlihauute, 
väri (E150c), paprikajauhe, valkosipuli, emulgointi
aineet (auringonkukkalesitiini, rasvahappojen 
mono ja diglyseridit (kasvirasvapohjainen)), sokeri, 
valkopippuri, naudanlihafondi tiiviste (vesi, naudan
liha), hiivauute, naudanliharasva, sipulimehutiiviste, 
happo (sitruunahappo), auringonkukkaöljy, peruna
tärkkelys, karamellisiirappi, kurkuma, yrttiseos 
(minttu, timjami, rosmariini, kynteli, oregano, 
basilika), mustapippuri). Voimakassuolainen.

Pitkään haudutettua karitsan potkaa klassisessa 
punaviinikastikeessa. 
Karitsa 70% (UusiSeelanti), kastike (vesi, kasviöljy 
(palmu, kookos), punaviini 8% (EU), maltodekstriini, 
rypsiöljy, suola, aromi, muunnettu maissitärkkelys, 
sipuli, naudanlihauute, väri (E150c), paprikajauhe, 
valkosipuli, emulgointiaineet (auringonkukkalesitii
ni, rasvahappojen mono ja diglyseridit (kasvirasva
pohjainen)), sokeri, valkopippuri, naudanlihafondi 
tiiviste (vesi, naudanliha), hiivauute, naudanliha
rasva, sipulimehutiiviste, happo (sitruunahappo), 
auringonkukkaöljy, perunatärkkelys, karamelli
siirappi, kurkuma, yrttiseos (minttu, timjami, ros
mariini, kynteli, oregano, basilika), mustapippuri).

*6420614915912* *6420614912973* *6420614917510*

Pakkauskoko (kg) 2,000
Kappalemäärä 14-15 kpl
Paino 1 kpl 130-140 g
Myyntierä 1

Tuotteet toimituksessa 22.3.-8.4.2023. 
Tilaa ennakkoon ja varmista saatavuus!
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4206  Metsäsieni salaatti

Mehevä sienisalaatti metsän antimista,  
täyteläisestä majoneesista sekä raikkautta  
tuovasta creme fraichesta
Metsäsieni 34% (EU) (haaparousku,  kangasrousku, 
herkkusieni, osterivinokas, voitatti, siitake, män
nynleppärousku, koivunkantosieni), majoneesi 
(kasviöljy (rypsi), vesi, kananmuna, etikka, sokeri, 
suola, sitruunamehutiiviste, aromi (sinappi)), creme 
fraiche (pastöroitu kerma, muunnettu maissitärk
kelys, hapate), sipuli, merisuola, sokeri, musta
pippuri. Voimakassuolainen.

*6420614910276*

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

GL

4233  Varhaisperunasalaatti

Varhaisperunasalaatti jepualaisista perunoista 
majoneesilla, raikkaalla kermaviilillä - ja tietty 
punasipulilla höystettynä.
Peruna 54% (Suomi), majoneesi (rypsiöljy, vesi,  
kananmuna, etikka, kananmunankeltuainen, 
sokeri, suola, sitruunamehutiiviste, aromi), laktoo
siton kermaviili (pastöroitu kerma, perunatärkke
lys, hapate), maustekurkku (kurkku, vesi, etikka, 
suola, sokeri, säilöntäaineet (natriumbentsoaatti, 
kaliumsorbaatti), aromit, makeutusaine (sakariini)), 
punasipuli, kevätsipuli, purjosipuli, sinappi, suola, 
tilli, mustapippuri.

*6420614918180*

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

G

Koko  
pääsiäisen  

menu palvelu
tiskistä!



Tuotteet toimituksessa 22.3.-8.4.2023. 
Tilaa ennakkoon ja varmista saatavuus!

M = maidoton   L = laktoositon   VL = vähälaktoosinen   G = gluteeniton

VL

6954  Raikas mangomousse

Raikkaan keväinen jälkkäri mangosta ja passion-
hedelmästä. 
Mangosose 15% (mango (ei EU), passionhedelmä
sose 12%, sokeri, glukoosisiirappi, kokonaan 
kovetettu palmurasva, muunnettu tärkkelys, 
malto dekstriini, liivate (sika), tärkkelys, maitopro
teiini, aromi, kurkuma, rasvaton maito, kokonaan 
kovetettu kookosöljy, rasvaton maitojauhe, vanilja 
aromi (maito), laktaasientsyymi, sitruunamehu.

*6420614918289*

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

G
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6066  Hunajaiset kasvikset

Hurmaava lisäke perunasta, porkkanasta, lantusta 
ja varsisellerista, hunajalla hunnutettuna.
Peruna, porkkana, lanttu, varsiselleri, rypsiöljy, 
suola, hunaja. 

*6420614911020*

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

G M

6418  Yrttiperunat

Yrttinen perunalisäke kotimaisista perunoista, 
valkosipulista ja pestosta.
Peruna, sipuli, kasviöljy (rapsi), valkosipulimurska 
(valkosipuli, sokeri, valkoviinietikka), suola, pesto 
(auringonkukkaöljy, basilika, suola, maissitärkkelys, 
valkosipuli, viinietikka, fruktoosi), maustetahna 
(suola, auringonkukkaöljy, timjami, arominvahven
ne (natriumglutamaatti), sokeri, täysin kovetettu 
rypsiöljy), basilika, mustapippuri. 

*6430078910965*

Pakkauskoko (kg) 2,800
Myyntierä 1

6434  Rosmariiniperunat

Uunipaahdetut, rosmariinilla, suolalla ja pippu-
rilla maustetut, kuorelliset perunalohkot sopivat 
hyvin niin liha- kuin kalaruuan lisukkeeksi.
Peruna 96% (Suomi), oliiviöljy, rosmariini, suola, 
mustapippuri.

*6420614926536*

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1
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5987  Omena-mascarpone- 
 mousse
Pehmeää moussea ja rapeita kanelikeksin palasia 
- kaikki mitä tarvitaan herkulliseen jälkkäriin, 
yhdessä pakkauksessa! 
Omena 24% (EU) (omena, hapettumisenestoaineet 
(E300, E330)), laktoositon kerma, omenasose 22% 
(ei eu), moussepohja (sokeri, rasvaton maito jauhe, 
glukoosisiirappi, rypälesokeri, palmurasva,  
emulgointiaineet (E472a, E471), liivate (sika), 
muunnettu tärkkelys, herajauhe, maitoproteiini, 
happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, E331), 
vanilliini), mascarpone 12% (pastöroitu kerma, hap
pamuudensäätöaine: sitruunahappo (E330)), keksi 
(vehnäjauho, sokeri, palmuöljy, kandisokeri, fruk
toosiglukoosisiirappi, kananmuna, kandisokeri
siirappi, nostatusaine (natriumvetykarbonaatti), 
glukoosisiirappi, väri (sokerikulööri), kaneli, suola, 
aromi (vanilliini)).

*6430078910378*

Pakkauskoko (kg) 1,200
Myyntierä 1
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