
 

Valmistujaistuotteet -23 

Nouto perjantaina 2.6 klo 14-22 

lauantaina 3.6 klo 8-14 

Noutopaikka Ravintola Perho, Mechelininkatu 7 

Maksu noudon yhteydessä kortilla tai käteisellä 

 

Tilauksia otetaan rajoitettu määrä 

Tilaukset: myynti@perho.fi 

*vahvistamme aina tilauksenne 

 
 

PIIRAKAT, 24 palaa / piirakka, leikataan valmiiksi paloiksi 

Pinaatti-fetapiirakka, hinta 60 e 

* voitaikina, fetajuusto, sipuli, pinaatti, juusto, kananmuna, kerma, smetana, pippuri,  

laktoositon, sisältää gluteenia 

Kylmäsavulohipiirakka, hinta 70 e 

* voitaikina, kylmäsavulohi, purjo, juusto, kerma, smetana, kananmuna, mustapippuri,  

laktoositon, sisältää gluteenia 

* piirakat voi tarjota huoneenlämpöisinä tai lämmittää n. 10 minuuttia 180 asteessa. 

 

VOILEIPÄKAKUT, 2 kilon kakku, suosittelemme 8–12 hengelle 

Lämminsavulohikakku, hinta 85 e 

* lämminsavulohi, smetana, tilli, pippuri, kalaliemi, vaaleavuokaleipä, laktoositon, sisältää 

gluteenia 

Palvikinkkukakku, hinta 75 e 

* palvikinkku (Suomi), maustekurkku, paprika, smetana, pippuri, lihaliemi, vaaleavuokaleipä,  

laktoositon, sisältää gluteenia 

Punajuuri-hummusvoileipäkakku, vegaaninen, hinta 60 e 

*punajuuri, kikherne, oliiviöljy, tahini, vegaaninen tuorejuusto, kasvisliemi, vaaleavuokaleipä, 

sisältää gluteenia 
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SALAATIT, suosittelemme lisäkkeeksi 100 g / hlö, alkuruuaksi 200 g / hlö 

Kirsikkatomaatti-helmimozzarellasalaatti, hinta 25 e / kilo 

* kirsikkatomaatti, helmimozzarella, basilika, persilja, öljy, suola, laktoositon, gluteeniton 

Parsa-perunasalaatti, hinta 25 e / kilo 

*parsa, peruna, kevätsipuli, retiisi, sitruunamehu, öljy, suola, pippuri, maidoton, gluteeniton 

Kanasalaatti, hinta 25e / kilo 

* kypsä broilerinfilee (Suomi), paprika, punasipuli, kesäkurpitsa, oliivi, öljy, pippuri, maidoton, 

gluteeniton 

Pesto-pastasalaatti, hinta 25 e / kilo 

*pasta, basilika, pinjansiemen, oliiviöljy, kapris, paprika, munakoiso, valkosipuli, laktoositon, 

sisältää gluteenia 

 

TÄYTEKAKUT, 15 hengen kakku 

Mansikka-kermakakku, hinta 50 e 

* mansikka, kerma, sokeri, liivate, kananmuna, leivinjauhe, vehnäjauho, laktoositon, sisältää 

gluteenia 

Mustaherukka-valkosuklaamoussekakku, hinta 55 e 

*kananmuna, leivinjauhe, vehnäjauho, maito, liivate, valkosuklaa, kerma, mustaherukkapyree, 

laktoositon, sisältää gluteenia 

Suklaamoussekakku, vegaaninen, hinta 70 e 

* vegaaninen keksi, margariini, soijavispi, tummasuklaa, sokeri, sisältää gluteenia 

 

Perhon Juustolan & Panimon tuotteet: 

Rehtori-sinihomejuusto 5 e / 100 g 

* 5 kk kypsytetty, pähkinäinen, lempeän luonteikas ja aromikas sinihomejuusto 

Perhon Rohkea- olut 7 e / 0.5 l pullo, 4.7 % 

* Pale ale, miedolla katkeruudella perinteisellä humaloinnilla varustettu ruoka- ja seurustelujuoma 

Perhon Viekas-olut 7 e / 0.5 l pullo, 6.8 % 

*Viekas-saison kunnioittaa belgialaista maalaisperinnettä. Makujen sinfonia; häivähdys yrttiä, 

hedelmäinen tuoksu, mausteinen jälkimaku. Olut on helposti juotava. 

Perhon Comet-olut 7 e / 0.5 l pullo, 5.5 % 

*Comet Pilsner on perinteinen saksalaistyyppinen pilsner, joka on päivitetty yhdysvaltaisella 

Comet-humalalla. Cometin katkerot ovat teräviä ja raikkaita, erinomainen nautintojuoma. 

 

 

Tilaukset ja lisätietoja: myynti@perho.fi 
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