Taiteilijakoti Kokkosen tarjoiluesite 2021
Tarjoilumme ovat laktoosittomia (L), vähälaktoosisia (VL) ja pähkinättömiä sekä pääsääntöisesti
gluteenittomia. Taiteilijakodin alkuperäinen kotikeittiö on Ruokaviraston tarkastama elintarvikehuoneisto,
jossa Elina valmistaa maukkaat ruoat ja ihanat kakkukahvit vierailleen.
•

Jauhamme vieraidemme kahvit vierailupäivän aamuna pavuista, jotka tulevat Villa Kokkosen oven
taakse Johan&Nyströmin paahtimolta Tukholmasta.

•

Ylpeitä olemme myös Kalatukku E. Erikssonin cateringin valmistamista silleistä, silakoista ja lohesta,
jotka tulevat ovellemme suoraan Helsingistä.

•

Salaattiateriat tarjoillaan pöytiin, kaikki muut tarjoilut toteutetaan noutopöytäperiaatteella. Otamme
huomioon tilaajan ilmoituksen mahdollisista keliaakikoista. Emme toteuta yksilöllisiä ruokavalioita.

Taiteilijakodin tarjoilut
Kaikissa tarjoiluvaihtoehdoissa on mukana kansainvälisesti palkitun kahvinpaahtaja ja teekauppias
Johan&Nyströmin erinomaista luomukahvia ja luomuteetä sekä pussiteevalikoima

1. Kahvit makealla ja/tai suolaisella
1.1. Kakkukahvit (L, VL)

5,50 € / hlö

Kotikeittiön mehevä kahvikakku, keksilajitelma

1.2. Piiraskahvit (L, VL)

5,50 € / hlö

Kotikeittiön liha-, lohi- tai kasvispiiras

1.3. Piiras + kakkukahvit (L, VL)

8,00 € / hlö

Kotikeittiön liha-, lohi- tai kasvispiiras, mehevä kahvikakku ja keksilajitelma

1.4. Piiras + salaatti + kahvi (L, VL) 9,10 € / hlö
Kotikeittiön liha-, lohi- tai kasvispiiraita sekä salaattia, tomaattia, kurkkua ja coleslaw-salaattia

1.5. Piiras + salaatti + kakkukahvit (L, VL)

13,00 € / hlö

Kotikeittiön liha-, lohi- tai kasvispiiraita sekä salaattia, tomaattia, kurkkua ja coleslaw-salaattia,
mehevä kahvikakku ja keksilajitelma

1.6. Sillivoileipä ja kahvi (L, VL) 9,10 € / hlö
Kokoa oma sillivoileipäsi ja syö niin monta kuin haluat! Tuoretta leipää, kahta eri silliä, kananmunia,
salaattia, tomaattia ja kurkkua. Silli korvataan tarvittaessa kanalla tai kasvispihvillä.

1.7. Sillivoileipä ja kakkukahvit (L, VL) 13,00 € / hlö
Kokoa oma sillivoilepäsi ja syö niin monta kuin haluat! Tuoretta leipää, kahta eri silliä, kananmunia,
salaattia, tomaattia ja kurkkua sekä kotikeittiön mehevä kahvikakku ja keksilajitelma. Silli korvataan
tarvittaessa kanalla tai kasvispihvillä.
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2. Keitto (L, VL) 15,50 € / hlö
Tomaatti-pastakeitto
Kotikeittiön tomaattikeitto sisältää tomaattia, tomaattipyrettä, sipulia, valkosipulia, oliiviöljyä, yrttejä,
ripauksen chiliä, inkivääriä, sokeria, suolaa, kasvislientä ja kermaa. Noutopöydässämme on tomaattikeiton
lisäksi pastaa, tuoretta leipää, voita, levitettä, salaattia, kurkkua, tomaattia ja vettä sekä kotikeittiön mehevä
kahvikakku ja keksilajitelma.
Porkkana-linssikeitto
Kotikeittiön porkkanakeitto sisältää porkkanoita, yrttejä, kasvisfondia, sipulia, inkivääriä, suolaa,
kookosmaitoa, sulatejuustoa ja punaisia linssejä. Noutopöydässämme on porkkanakeiton lisäksi tuoretta
leipää, voita, levitettä, salaattia, kurkkua, tomaattia ja vettä sekä kotikeittiön mehevä kahvikakku ja
keksilajitelma.

3. Salaattiateria (L)

17,50 € / hlö

Salaatti tarjoillaan pöytiin valmiina annoksina.
Lämminsavulohi-salaatti
Tomaattia, vihreitä papuja, perunoita, salaattia, sipulia, kananmuna, lämminsavulohta oliivi-vinaigrette
kastikkeella, tuoretta leipää, voita sekä kotikeittiön mehevä kahvikakku ja keksilajitelma.
Kala korvataan tarvittaessa kanalla tai kasvispihvillä.
Kanasalaatti
Tomaattia, kurkkua, salaattia, persikkaa, sinihomejuustoa, pastaa, grillattua kanaa sitruunarosmariini
kastikkeella, tuoretta leipää, voita ja vettä sekä kotikeittiön mehevä kahvikakku ja keksilajitelma.
Kana korvataan tarvittaessa kasvispihvillä.

4. Patapöytä (L)

25,00 € / hlö

Kotikeittiön patapöytä 1
Lämmin smetana-kanapata, lämmin kasvispapupata, lämpimiä perunoita, sinappi-mallasviskisilliä,
silakkaa/silliä sesongin mukaan, salaattia, kurkkua, tomaattia, coleslaw-salaattia, oliiviöljyä, balsamicoa,
tuoretta leipää, voita ja vettä sekä kotikeittiön mehevä kahvikakku ja keksilajitelma
Kotikeittiön patapöytä 2
Lämmin kasvispapupata, lämmin lihapullatwist (muun muassa kasvispyöryköitä, riistapyöryköitä ja
italialaisia pyöryköitä), lämpimiä perunoita, sinappi-mallasviskisilliä, silakkaa/silliä sesongin mukaan,
siemeniä, salaattia, kurkkua, tomaattia, coleslaw-salaattia, oliiviöljyä, balsamicoa, tuoretta leipää, voita ja
vettä sekä kotikeittiön mehevä kahvikakku ja keksilajitelma
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5. Joulupöytä (L, VL)
Kotikeittiön joulupöytä 1

25,00 € / hlö

Sinappi-mallasviskisilliä, sipuli-silakkarullia, silakkaa/silliä sesongin mukaan, lämpimiä perunoita, jouluisen
kotikinkun viipaleita, punajuuri-halloumipihvejä, sinappia, kotikeittiön ihanaa bataattilaatikkoa, tomaattia,
salaattia, rosollia, rosollikastetta, yrttimarinoituja valkosipulinkynsiä, oliiviöljyä, balsamicoa, joululeipää,
voita, perinnekaljaa ja vettä sekä kotikeittiön mehevä joulukakku ja joulupipareita

Kotikeittiön joulupöytä 2

30,00 € / hlö

Kylmäsavustettua lohta tai graavilohta, skagen-salaattia, sinappi-mallasviskisilliä, sipuli-silakkarullia,
lämpimiä perunoita, jouluisen kotikinkun viipaleita, sinappia, lämmin lihapullatwist (joulupyöryköitä,
riistapyöryköitä ja kasvispyöryköitä), kotikeittiön ihanaa bataattilaatikkoa, tomaattia, salaattia, rosollia,
rosollikastetta, yrttimarinoituja valkosipulinkynsiä, oliiviöljyä, balsamicoa, saaristolaisleipää, joululeipää,
voita, perinnekaljaa ja vettä sekä kotikeittiön mehevä joulukakku ja joulupipareita
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