Kallaste Turismitalu
Ärksa hingega talu
Kevademenüü
Kõik toidud on värsked ja valmivad Kallaste Talu köögis. Head isu !
Kõik antud hinnad on antud ühe inimese kohta. Võimalikud on klientide
poolsed muudatused. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu (20%)

Supp või Salat menüü:
1. Kõrvitsapüreesupp saiakuubikutega ja juurde mõnus juusturullik, morss, vesi.
Hind: 4,5€
2. Kreemjas Juurvilja - juustu püreesupp, talus valmistatud soolane küpsetis,
morss, vesi 5,5€
3. Korralik kulbitäis oasuppi/ hernesuppi, Morss, vesi. Hind: 4,5€
4. Suurem kausitäis Külasuppi 4,8€
5. Kallaste talu tomatisupp ja kuumad juustu-singi ahjusaiad 5€
6. Suurem portsjon Kallaste talu Lõhesuppi, juurde fetajuustu pirukas
päiksekuivatatud tomati ja ürtidega, morss ja vesi. Hind: 7,5€
7. Suur kulbitäis Seljankat ning juurde lihapirukas ja mõnus juusturullik. Morss,
vesi. Hind: 6,5€
8. Ahjukõrvits ja -peet, värske salat ja ülimaitsvad kitsejuustu saiad, morss, vesi
Hind: 7€
9. Kreeka salat kuuma peedi ja kitsejuustuga ning Caesari salat kanaga valik,
ahjus grillitud juustusaiad, morss / vesi / tee 7,5€
10. Rikkalik Kallaste talu sushi lõhe/ forelliga ja rohkete värskete lisanditega,
morss, vesi, 8,5€

Supp + praad kombo menüü:
1. Algatuseks kulbitäis mõnusat külasuppi ja talu leib ürdivõiga. Seejärel
grillvorstid ja kotletid , ahjukartulid ning salat . Morss, vesi. 10€

2. Algatuseks kulbitäis kuuma kanasuppi nuudlite ja köögiviljadega. Põhipraeks
peekoni aktsendiga Loomaliharull ploomi, sibula, juurvilja täidisega. Lisandiks
kartuli –juustuvorm ja salat. Morss, vesi. Hind: 13,5€
3. Algatuseks kulbitäis kuuma kanasuppi nuudlite ja köögiviljadega. Põhipraeks
peekoni aktsendiga Loomaliharull ploomi, sibula, juurvilja täidisega. Lisandiks
kartuli –juustuvorm ja salat. Morss, vesi. Hind: 13,5€

Praed menüü:
4. Mõnus risotto kana ja juurviljadega juurde juusturullik. Morss, vesi. Hind: 6,5€
5. Krõmpsakad wok-juurviljad, ahjuvorstikesed, ahjukartul rohke punase
sibulaga, hapukoore kaste aiaürtidega. Morss, vesi. Hind: 7€
6. Korralik viil Pikkpoissi, juurde keedukartul, kreemjas kaste ja salat. Morss, vesi.
Hind: 5€
7. Tatar sibulakrõpsude ja ürtidega, guljash kaste, värske salat, morss, vesi. Hind
5,5
8. Kreemjas kanarisotto juurviljadega juurde mõnus juusturullik. Morss, vesi.
Hind: 6,5€
9. Mõnusalt Kevadine ja veidi vürtsikas täidetud suvikõrvits, kartuli-juustuvorm,
salat tomati ja värske tšilliga, küüslaugu-hapukoore kaste aiaürtidega. Morss,
vesi. Hind: 8,5€ (võimalik hakklihatäidisega / juustu-pähklitäidisega)
10. Ahjulõhe krõmpskate juurviljadega, riisi ja valgeveinikastmega. Morss, vesi.
Hind: 10€
11. Taluahjus küpsetatud kalkun, mille lisandiks aprikoosi kaste, juurviljad ja riis.
Morss, vesi. Hind: 10,5€
12. Kanafilee tasku, mille lisandiks aprikoosi kaste, juurviljad ja riis. Morss, vesi.
Hind: 10,5€
13. Kallaste Talu traditsiooniline kitse/lambapraad, mündikaste, krõmpsakad
ahjujuurviljad, keedukartul, värske salat, morss, vesi 12€
Võimalik on lisandeid vahetada. Valikus: riis, keedu- ja ahjukartulid, tatar, tangu-kartuli puder.

Midagi magusat nii lõuna- kui õhtusöögi juurde:
1. Traditsiooniline Kallaste talu kringel rohkete rosinate, õuna tükikeste ja
šokolaadikattega, Kohv/ Tee – Hind: 3,5€
2. Salapärane iirise – jõhvika kringel kerge meresoola aktsendiga, Kohv/ Tee
– Hind 3,5€
3. Magus Toska kattega õunakook, kohv / taime tee – Hind 4,5€

4. Juustukook õrna sidrunimekiga, tee, kohv – Hind 4,5€
5. Napoleoni kook sügiseselt hapuka lisandiga, kohv/ tee – Hind 4€
6. Vanaema pannkoogid moosi ja vahukoorega, piima kakao, kohv/ teeHind 5€
7. Kalju Kohviku eri: Kookose-kohupiimakook sügiseste pohladega ja rohke
karamelli kattega, Kohv/ Tee- Hind 4 €
8. Šokolaadikook, kohv, tee – Hind 4,5 €
9. Kallaste talu mannavaht, piim, kohv/ tee – Hind 3€
10. Pavlova vahukoore ja puuviljadega, Kohv/ Tee – Hind 4,5€
11. Kohupiima kreem , puuvillade ja pähklitega kohv/ Tee – Hind 3,5€
12.Imelised kohapeal valmistatud Kalju-kohviku makroonid (erinevate
maitsetega), erinevad magusad küpsised ja suviselt värske valik puuvilju,
Kohv/ Tee 6€
13. Šokolaadi ampsud – valik erinevaid šokolaadimaiustusi, küpsised, kooke
koka valikul, Kohv/ Tee 6,5€
14. Puuvilja salat pehme jäätisega/ kohupiimaga, kohv/ tee- Hind 3,5€

Lisajoogid:














Mahl 1€
Kodune sidrunilimonaad 1,5€
Piparmünditee 1,2€
Kohv 1,5€
Piima kakao 1,8€
Alkoholivaba Glögi 1,5€
Glögi alkoholiga 2,5€
Kallaste Talu traditsiooniline Hõõgvein 3€ (12 cl)
Peninuki käsitöösiidrid (poolmagus õunasiider/ poolkuiv õunasiider /
poolmagus maasika-õunasiider / kuiv aronja õunasiider) 4,5€ (0,33l)
Õlu alates 2€ (0,5 l)
Vein Alates 2€ (12 cl)
Jägermeister (4 cl) 3€
Teiste jookide osas küsi pakkumist 

Kohvipausid:

1. Kohv, tee , vesi, Küpsised - 2,5€
2. Kohv, tee, vesi, magus või soolane küpsetis 3€
3. kohv, tee, piim, kefiir, ahjusoe taluleib, määrde juust, ürdivõi – 3€
4. kohv, tee , piim, kefiir, karask, ürdivõi, määrde juust - 3€
5. kohv, tee, vesi, juurvili ja puuvili, dipikaste, küpsised - 4€
6. kohv, tee, sidrunilimonaad, kreekapärane salat peedi ja kitsejuustuga
ning ahjusoe kitsejuustupirukas kerekapähklite ja spinatiga. Magusad
küpsised 6,5€

Saunasnäkid:
1. Puuviljad, juurviljad dipikastmega, küpsised 5€
2. küüslaugu leivakesed, väike juustuvalik, juurviljad dipikastmega
puuviljad, õlleküpsised 7€
3. juustusekser, lihasekser, juurviljad dipikastmega, puuviljad,
küüslauguleivakesed 10€

Külmlaua menüüd
1. Kallaste Talu traditsiooniline külmlaud:
lihalõigud, juustusekser,
juurviljad dipikastmega, puuviljad, heeringaga suupisted, ( heeringatatar
rukkileival, heeringas keedukartuliga), kartulisalat, teravilja kuklid,
taluleib, ürdivõi, määrdejuust, küüslauguleivakesed – Hind: 11€
2. Rahvuslik Külmlaud: Rukkijahuga praetud räimefilee, täidetud muna,
räimefilee mahedas marinaadis, hapukurk, kartulisalat, rosolje,
sealihasült, sealiha rulaad, sõir, õlleküpsised, küüslaugu leivakesed 11€
3. Rikkalik külmlaud: Singirullid, Täidetud muna, Heeringas tilli ja
hapukoorega, Lavashirull lõhega ja singiga, Loomaliha prae lõigud,
korvikesed toorjuustukreemiga, taluleib, ürdivõi, küüslauguleivakesed,
kartulisalat, sült, juurviljad dipikastmega, puuviljad, minikottletid
päikesekuivatatud tomatiga 13€
- Soovi korral võimalik külmalauamenüü komponente vahetada

Külmlauavaliku komponendid:
1. Korvikesed:

 seene-sibula korvikesed
 taluürtide-toorjuustukreemi korvikesed kurgiga
 paprika-toorjuustukreemikorvikesed peperoni vorstiga.
 Toorjuustusidrunikreemi korvikesed kalamarja ja lõhega
 Mango-toorjuustukreemikorvikesed lihaga
 Küüslaugu-juustu korvikesed
 Kilu-ürdivõi Rukkileivakorvikesed
 Suitsujuustukreemi-tomati korvikesed

2. Salatid:
 Makra - riisisalat
 Makaroni-singisalat
 Kartuli-singisalat
 Kasukas
 Caesari-salat kanaga
 Kreeka salat feta juustuga
 Hooajasalat

3. Muud suupisted:
 singirullid (küüslaugu-juustutäidisega)
 täidetud munad
 lavaširull singi täidisega
 sealiha rulaad
 rosolje
 sealihasült
 keel
 sõir
 Rukkijahuga praetud räimefilee
 Heeringarullid

 räimefilee mahedas marinaadis
 soolalõhe ja röstsai
 soola-/ suitsulõhe lavaširull
 heeringaga suupisted
 kalavalik
 lihavalik
 juustuvalik ja kreekerid
 oliivid ja päiksekuivatatud tomatid
 hapu/ soolakurk
 marineeritud seened
 juurviljad dipikastmega
 puuviljad

Kõik antud hinnad on antud ühe inimese kohta. Võimalikud on klientide
poolsed muudatused. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu (20%)

Hommikumenüü (sisaldab km 9%)
 Lihtne, aga toitev Hommikumenüü
Singi, vorsti ja juustu sekser, köögiviljad, puder, müsli, jogurt, piim, leib,
sai, kohv, tee, õunamahl. Hind: 4,5€
 Munaroaga hommikumenüü
Singi, vorsti ja juustu sekser, köögiviljad, puder, müsli, jogurt, piim,
praemuna / omlett, leib, sai, kohv, tee, mahl. Hind: 5,5 €
 Rammus hommikumenüü
Singi, vorsti ja juustu sekser, köögiviljad, puuviljad, puder, müsli, jogurt,
piim, praemuna ja peekon / või omlett ja vorstikesed, hommikukuklid
/või pannkoogid, leib, sai, kohv, tee, mahl. Hind: 6,5 €

