
 

 

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. Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%) 

Suppide ja salatite menüü: 

1. Kõrvitsapüreesupp saiakuubikutega ja mõnus juusturullik, morss, vesi. Hind: 5€ 

2. Suurem kausitäis Kallaste talu seljankat või Kalju-lava külasuppi, lihapirukas ja 
mõnus juusturullik, morss / vesi. Hind: 7€ 

3. Tomatisupp ja kuumad juustu-singi ahjusaiad 5€  

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

5. Korralik kulbitäis oasuppi/ hernesuppi/ läätsesuppi Morss, vesi. Hind: 5€ 

6. Frikadellisupp, juusturullik, morss, vesi 5€ 

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

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

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

10.  Koguperesupi klaassika kana klimbi või nuudlisupp, tomati juustu saiad, 
morss, vesi Hind 6 €  

11.  Avokaadosalat küüslaugu ja chilliga võis praetud hiidkrevettidega 8€  

12.  Kinoasalat kirsstomati, avokaado rukola ja mozzarella täppidega 6 €  

13.  Kitsejuustu salat peedi ja kreeka pähklitega morss, vesi Hind: 7€  

14.  Caesari salat kanaga, ahjus grillitud juustusaiad, morss / vesi  7€  

15. Lahtine pirukas ehk quiche (liha või kalaga), lisandiks kuum puljong, leib, sai 
morss / vesi  7€ 



 

 

 

Praadide menüü: 

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

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

3.  Ahjus pruunistatud mahlased pelmeenid, küüslaugu-hapukoorekaste, morss, 
vesi. Hind: 5€  

4. Veiseliharull täidetud ploomi, peekoni, sibula ja juurviljaga, lisandiks 
ahjukartul, kaste, juurviljad ja värske salat. Hind: 13€  

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

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

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

8.  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) 

9. Krõmpsakad wok-juurviljad, ahjuvorstikesed, ahjukartul rohke punase 
sibulaga, hapukoore kaste aiaürtidega. Morss, vesi. Hind: 7€  

10.  Kallaste Talu kitse/lambapraad, mündikaste, krõmpsakad ahjujuurviljad, 
keedukartul, värske salat, morss, vesi 13€  

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

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

13. Tex-Mex tortillad: Taco hakkliha, juust, tortillapõhjad, värsed lisandid, 
dipikaste, ahjus grillitud natcho krõpsud juustu ja pepperoni vostiga, morss, 
vesi. Hind: 10€ 

14.  Juurvilja kotletid, lisand, salat, morss, vesi. Hind:  6€  

 
Võimalik on lisandeid vahetada. Tasuta asendatav: riis, keedu- ja ahjukartulid, tatar, tangu-
kartulipuder, herne –kartulipuder. Asendada lisatasu eest +0,5€ : kartuli-juustu vorm, 

porgandivaht, lillkapsa vaht, wok-juurviljad, kinoa, kuskuss. Valida võib ka mitu lisandit. 



 

 

Midagi magusat:  

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

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

3. Hapukas ja suussulav passioni-toorjuustukook, Kohv/ Tee – Hind: 5€ 

4. Salapärane iirise – jõhvika kringel kerge meresoola aktsendiga, Kohv/ Tee 
– Hind 4€ 

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

6. Creme brülee , värske lisand, kohv, tee - Hind 6€  

7. Küpsetatud juustukook õrna sidrunimekiga, tee, kohv – Hind  5€ 

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

9. Rummipall, Kohv/ Tee – Hind: 4€ 

10.  Jäätis, puuviljad, Kohv/ Tee – Hind: 4,5€ 

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

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

13.  Kõigi lemmik Britta kook vaarikatega, Kohv/ Tee – Hind: 4,5€ 

14.  Kalju Kohviku tiimi lemmik Bailyse-šokolaadi-toorjuustukook, Kohv/ Tee – 
Hind: 5€ 

15.  Kohupiima kreem , puuviljade ja pähklitega või kisselliga, kohv/ Tee – 
Hind 3,5€ 

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

17.  Veenvalt hapu sidruni pisarakook, Kohv/ Tee – Hind: 4,5€ 

18.  Cia-kookose magustoit värske lisandiga, kohv/ tee – Hind: 5€ (gluteeni ja 
laktoosivaba) 

19.  Trühvlitort mustsõstra moosiga, kohv/ tee – Hind: 6€ 

20.  Martsipanikattega kohupiimatort, kohv/tee – Hind: 5€ 

21.  Kohupiimatasku, kohv/tee – Hind: 4€ 

* tortide ja kookide peale võimalik juurde tellida ka logo või muu sõnum* 



 

 

Lisajoogid:  

Kallaste Talu kodune sidrunilimonaad 1,5/ inimene  

Käsitöö mahl Mamm (Õuna/ Vaarika-rabarberi/ Vaarika/ Jõhvika/ 
Mustsõstra) 3€ / 0,33l pudel  

Käsitöö limonaad Mamm (Õuna / Ebaküdoonia-Aroonia/ Rabarberi-
vaarika/ Kirsi) 3€ / 0,33l pudel  

Käsitööõlu Kalju-lava eripruul (hele „Hopp“/ Tume „Rommi“ / hapu õlu 
„ÜksHapu“) 4€ / 0,33l pudel  

Õlu / siider alates 2€ (0,5 / 0,3 l)  

Vein Alates 2€ (12 cl), Pudel 12 - 25€  

Viin 20 -35€ / 1L (sõltuvalt kvaliteedist)  

Mahl pakiga 3€ ( 1L )  

Pudeli vesi 1€ ( 0,5l)  

Limonaad pudeliga (coca-cola, kelluke, limonaad, õun) 1,5€ ( 0.5l)  

Kohv 2€ / inimene  

Tee 1,5€ / inimene  

Talu piparmündi tee 1,5€ / inimene  

Piima kakao 2€ / inimene  

Piim või keefir 1€ / inimene
Teiste jookide osas küsi pakkumist 

Kohvipausid:  

1. Kohv, tee , vesi, Küpsised – 3€ 

2. Kohv, tee , vesi, kaneelikukkel, värske soolalõhe/forelliga sai, puuviljad 5€ 

3. Kohv, tee, vesi, magus või soolane küpsetis – 3,5€ 

4. kohv, tee, piim, kefiir, taluleib, määre - 4€ 

5. kohv, tee , piim, kefiir, karask, määre - 3,5€ 

6. kohv, tee, vesi, juurvili dipikastmega ja puuviljad - 3,5€ 

7. kohv, tee , väike Caesari salat kana ja parmseani juustuga, puuviljad 7€ 

8. kohv, tee, sidrunilimonaad, kreekapärane salat peedi ja kitsejuustuga ning 
ahjusoe kitsejuustupirukas kerekapähklitega. Magusad küpsised 8€ 

9. kohv, tee, frikadelli supp, magus küpsetis 5€ 

10. kohv, tee, Eine-võileib 4€ 

11. kohv, tee, toorjuustukreemiga korvikesed, juurviljad dipikastmega, küpsised 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  9€ 

4. Juurvili dipikastmega, puuviljad, suupisted kalast, lihast ja juustust , 
salatiga korvikesed, soolased ja magusad küpsised 11€ 

 

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€ 

4. Värske külmlaud: 2 värsket salatit koka valikul ( lisandiks kana, kitse- või 

fetajuust), Kartuli- ja makaronisalat, singirullid, täidetud munad, 3 valikut 

täidetud korvikesi, juurviljad dipikastmega, juustuvalik, puuviljad, 

grillitud veidi vürtsikad kanatiivad, küüslauguleivakesed, soolane kringel, 

soola- / hapukurk 14€ / inimene  

NB: Soovitame tellida koguseliselt vähemalt pooltele inimestele. Komponente võimalik 
vahetada. Või koostada enda valik (andke teada ja teeme teile pakkumise). 
 

 



 

 

Külmlauavaliku komponendid:  
1. Korvikesed:  

1. seene-sibula korvikesed  
2. taluürtide-toorjuustukreemi korvikesed kurgiga  
3. paprika-toorjuustukreemikorvikesed peperoni vorstiga.  
4. Toorjuustusidrunikreemi korvikesed kalamarja ja lõhega  
5. Mango-toorjuustukreemikorvikesed lihaga  
6. Küüslaugu-juustu korvikesed  
7. Kilu-ürdivõi Rukkileivakorvikesed  
8. Suitsujuustukreemi-tomati korvikesed  

 

2. Salatid:  

1. Makra - riisisalat  
2. Makaroni-singisalat  
3. Kartuli-singisalat  
4. Kasukas  
5. Caesari-salat kanaga  
6. Kreeka salat feta juustuga  
7. Hooajasalat  

 

3. Muud suupisted:  

1. singirullid (küüslaugu-
juustutäidisega) 

2. täidetud munad 
3. lavaširull singi täidisega 
4. lavaširull punase kala täidisega 
5. sealiha rulaad 
6. rosolje 
7. sealihasült 
8. keel 
9. sõir 
10. Rukkijahuga praetud räimefilee 
11. Heeringarullid 
12. räimefilee mahedas marinaadis 
13. soolalõhe ja röstsai 

14. soola-/ suitsulõhe lavaširull 
15. heeringaga suupisted 
16. kalavalik 
17. lihavalik 
18. juustuvalik ja kreekerid 
19. oliivid ja päiksekuivatatud 

tomatid 
20. hapu/ soolakurk 
21. marineeritud seened 
22. juurviljad dipikastmega 
23. puuviljad 
24. singi-juustukringel 
25. küüslauguleivad 

 

 

 



 

 

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%) 


