
 

 

Kallaste Turismitalu  
🍁 Ärksa hingega talu 

Sügisemenüü 🍁 

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%) 

Lõunasöögi menüü: 

1. Sügisene kõrvitsapüreesupp saiakuubikutega ja juurde mõnus juusturullik, 
morss, vesi. Hind: 4,5€ 

2. Suurem kausitäis seljankat / külasuppi, leib, morss / vesi. Hind: 7€ 

3. Sibulasupp veiselihapuljongi ja juustuga, juusturullik, morss / vesi. Hind: 6€ 

4. Krõmpsakad wok-juurviljad, ahjuvorstikesed, ahjukartul rohke punase 
sibulaga. Morss, vesi. Hind: 7,5€ 

5. Suurem portsjon Kallaste talu Lõhesuppi, juurde fetajuustu pirukas 
päiksekuivatatud tomati ja ürtidega, morss ja vesi. Hind: 7,5€ 

6. Korralik viil Pikkpoissi, juurde keedukartul, kreemjas kaste ja salat. Morss, vesi. 
Hind: 5€ 

7. Kreemjas kanarisotto juurviljadega juurde mõnus juusturullik. Morss, vesi. 
Hind: 6,5€ 

8. Üllatuslik juustu-juurvilja quiche. Vürtsikas supp veiseliha ja tšilliga. Morss, vesi 
7,5€ 

9. Hästi rammus Ungari guljash supp, taluleib, sai Morss, vesi 7,5€ 

10. Ahjukõrvits ja -peet, värske salat ja ülimaitsvad kitsejuustu saiad, morss, vesi 
Hind: 7€ 

11. Tatar sibulakrõpsude ja ürtidega, loomalihast strogonov kaste, värske salat, 
morss, vesi. Hind 7€ 

12. Täistera pasta krõmpsakate juurviljadega suitsujuustu kastmes, morss, vesi. 
Hind 7€ 



 

 

Õhtusöögi menüü: 

1. Mõnusalt sügisene 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) 

2. Traditsiooniline seapraad, mille juurde hapukapsas (kas toorelt või hautatud), 
ahjukartulid ja –juurviljad ning mõnus kaste. Morss, vesi. Hind: 9€ 

3. Ahjulõhe/ forell krõmpskate juurviljadega, riisi ja valgeveinikastmega. Morss, 
vesi. Hind: 12€ 

4. Kana Risotto juurviljadega, värske salat, külm kaste, morss , vesi 5,5€ 

5. Kallaste Talu kitse/lambapraad, mündikaste, krõmpsakad ahjujuurviljad, 
keedukartul, värske salat, morss, vesi 12€  

6. Kanafilee tasku, mille lisandiks aprikoosi kaste, juurviljad ja riis. Morss, vesi. 
Hind: 10,5€ 

7. Õlles hautatud loomaliha, krõmpsakad ahjujuurviljad, ahju kartulid, värske 
salat, morss, vesi. Hind: 12€ 

Võimalik on lisandeid vahetada. Valikus: riis, keedu- ja ahjukartulid, tatar, tangu-kartuli puder.  

Lisatasu eest lisandite vahetamine +2€ : Friikartulid (max. 40le), kartuli-juustuvorm 

Midagi magusat nii lõuna- kui õhtusöögi juurde:  

1. Traditsiooniline Kallaste talu kringel rohkete rosinate, õuna tükikeste ja 
šokolaadikattega, Kohv/ Tee – Hind: 4€ 

2. Salapärane iirise – jõhvika kringel kerge meresoola aktsendiga, Kohv/ Tee 
– Hind 3,5€ 

3. Magus Toska kattega õunakook, kohv / tee – Hind 4€ 

4. Juustukook õrna sidrunimekiga, tee, kohv – Hind  5€ 

5. Napoleoni kook sügiseselt hapuka lisandiga, kohv/ tee – Hind 4,5€ 

6. Vanaema pannkoogid moosi ja vahukoorega, piima kakao, kohv/ tee- 
Hind 5€ 

7. Kalju Kohviku eri: Kookose-kohupiimakook sügiseste pohladega ja rohke 
karamelli kattega, Kohv/ Tee- Hind 4 € 

8. Mandlijahuga šokolaadikook šokolaadikattega, kohv, tee – Hind 5 € 

9. Kallaste talu mannavaht, piim, kohv/ tee – Hind 3€ 



 

 

10.  Pavlova vahukoore ja puuviljadega, Kohv/ Tee – Hind 5€ 

11.  Kohupiima kreem , puuvillade ja pähklitega 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 2,5€ (0,5 l) 
❖ Vein Alates 2€ (12 cl) 
❖ Jägermeister (4 cl) 3€ 
❖ Teiste jookide osas vaata jookide menüüd ☺ 

 

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 – 4€ 

4. kohv, tee , piim, kefiir, kohupiimakarask, ürdivõi, määrde juust - 4€ 

5. kohv, tee, vesi, juurvili ja puuvili, dipikaste, küpsised -  4,5€ 

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 kalafilee, täidetud muna, 

kalafilee mahedas marinaadis, hapukurk, kartulisalat, rosolje, sealihasült,  

sealiha rulaad, sõir/muu sarnane juust, 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 

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€ 

4. Juurvili dipikastmega, puuviljad, suupisted kalast, lihast ja juustust , 
salatiga korvikesed, soolased ja magusad küpsised 12€ 

Hommikumenüü (sisaldab km 9%) 

1. Lihtne, aga toitev Hommikumenüü 

Singi, vorsti ja juustu sekser, köögiviljad,  puder, müsli, jogurt, piim, leib, 
sai, kohv, tee, mahljook. Hind:  4,5€  

2. Munaroaga hommikumenüü  

Singi, vorsti ja juustu sekser, köögiviljad, puder, müsli, jogurt, piim, 

praemuna / omlett, leib, sai, kohv, tee, mahljook. Hind: 5,5 € 

3. 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, mahljook. Hind: 6,5 € 

 

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


