
 

 

LAKKIAISET 2020, noutotuotteet 
Noutaa voi perjantaina 29.5 klo 11-18, lauantaina 30.5 klo 8.00 alkaen 

Nouto Ravintola Perhosta, Mechelininkatu 7. 

Tuotteet maksetaan noudon yhteydessä käteisellä tai kortilla. 

Tilaukset sähköpostilla myynti@perho.fi 

Pystymme ottamaan noutotilauksia rajoitetun määrän. 

 

VOILEIPÄKAKUT, 2 kilon kakku, hinta 60 e / kpl, suositus 10-12 hengelle 

Katkarapu-lämminsavulohikakku 

* lämminsavulohta, smetanaa, katkarapuja, tilliä, valkopippuria, suolaa, rouhe- ja vaaleaa leipää, 

kalalientä, laktoositon, sisältää gluteenia 

Paahtopaisti-palvikinkkukakku 

* palvikinkkua, smetanaa, herkkukurkkua, mustapippuria, paahtopaistia, punaista paprikaa, 

suolaa, rouhe- ja vaaleaa leipää, lihalientä, laktoositon, sisältää gluteenia 

Kasvis-juustokakku 

*paprika-chilituorejuustoa, smetanaa, basilikaa, fetajuustoa, persiljaa, valkosipulia, rouhe- ja 

vaaleaa leipää, juustoa, laktoositon, sisältää gluteenia 

 

PIIRAKAT, 24 palaa / piirakka, leikataan valmiiksi paloiksi 

Pinaatti-fetapiirakka, hinta 36 e 

* voitaikina, fetajuustoa, sipulia, pinaattia, juustoa, kananmunaa, kermaa, smetanaa, suolaa, 

pippuria, vähälaktoosinen, sisältää gluteenia 

Poro-kantarellipiirakka, hinta 40 e 

* voitaikinaa, kylmäsavuporoa, kantarelleja, sipulia, kermaa, juustoa, smetanaa, kananmunaa, 

persiljaa, mustapippuria, vähälaktoosinen, sisältää gluteenia 

Kylmäsavulohipiirakka, hinta 40 e 

* voitaikinaa, kylmäsavulohta, purjoa, juustoa, kermaa, smetanaa, kananmunaa, suolaa, 

mustapippuria, vähälaktoosinen, sisältää gluteenia 

Ilmakuivattukinkku-tomaattipiirakka, hinta 40 e 

* voitaikinaa, ilmakuivattuakinkkua, kirsikkatomaattia, rucolaa, kananmunaa, kermaa, smetanaa, 

juustoa, suolaa, pippuria, vähälaktoosinen, sisältää gluteenia 

COCKTAILPYÖRYKÄT, hinta 25 e / kilo 

* sika-nautajauhelihaa, sipulia, vaaleaa leipää, lihalientä, suolaa, pippuria, kananmunaa, 

laktoositon, sisältää gluteenia 
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SALAATIT, suosittelemme lisäkkeenä 100 g, alkuruokana 150 g, pääruokana 300 g 

Rucolapesto-perunasalaatti, hinta 16 e / kilo 

* rucolaa, kypsää perunaa, kapriksia, sipulia, valkosipulia, pinjansiemeniä, parmesaania, öljyä, 

laktoositonta, gluteenitonta 

Kirsikkatomaatti-helmimozzarellasalaattia, hinta 22 e / kilo 

* kirsikkatomaatteja, helmimozzarellaa, yrttiöljyä, sisältää laktoosia, gluteeniton 

Linssisalaattia, hinta 22 e / kilo 

* belugalinssejä, vihreää paprikaa, porkkanaa, punasipulia, korianteria, rypsiöljyä, vaaleaa 

balsamicoetikkaa, suolaa, sokeria, mustapippuria, laktoositonta, gluteenitonta 

Kanasalaattia, hinta 22 e / kilo 

* kypsää broilerinfileetä, tuorekurkkua, persikkaa, paprikaa, spelttiä, laktoositonta, sisältää 

gluteenia 

 

TÄYTEKAKUT, 15 hengen pyöreitä kakkuja 

Mansikkakakku, hinta 33 e 

* kananmunaa, sokeria, vehnäjauhoja, kermaa, mansikkasosetta, liivatetta, mansikkaa, 

laktoositon, sisältää gluteenia 

Suklaamoussekakku, hinta 36 e 

* kananmunaa, sokeria, vehnäjauhoja, kermaa, tummaa suklaata, saattaa sisältää pähkinää, 

laktoositon, sisältää gluteenia 

Passionmoussekakku, hinta 33 e 

* kananmunan valkuaista, sokeria, vettä, passionpyreetä, vehnäjauhoja, vispikermaa, liivatetta, 

sitruunamehua, laktoositon, sisältää gluteenia 

Perhon tummasuklaakakku valkosuklaatäytteellä, hinta 36 e 

* kananmunaa, sokeria, vehnäjauhoja, kaakaojauhetta, tuorejuustoa, valkoista suklaata, 

tomusokeria, kuohukermaa, sisältää gluteenia ja laktoosia 

Juustokakku, hinta 36 e 

* digestive-keksejä, sokeria, maitorahkaa, margariinia, kananmunaa, vehnäjauhoja, kermaa, 

smetanaa, laktoositon, sisältää gluteenia 

Mustaherukkakakku, hinta 33 e 

* kananmunaa, sokeria, vehnäjauhoja, kermaa, mustaherukkasosetta, liivatetta, mustaherukkaa, 

laktoositon, sisältää gluteenia 


