
 

 

Kallaste Turismitalu  
Ärksa hingega talu 

   Talve ja jõulumenüü  

Kõik toidud on värsked ja valmivad Kallaste Talu köögis. Head isu ! 

 Suppide ja salatite menüü: 

1. Sibulasupp õunasiidri ja veiseleemega kerge forte juustu mekiga juurde odra-
kohupiimakarask ja ürdivõi, vesi/ morss 6€ 

2. Korralik kulbitäis Seljankat ja juurde lihapirukas ja mõnus juusturullik. Morss, 
vesi. Hind: 6,5€ 

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

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

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

6. Hästi rammus Ungari guljash supp, taluleib ja ürdivõi, sai Morss, vesi 7,5€  

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

8. Tomatisupp ja kuumad juustu-singi ahjusaiad 5€  

9. Wok juurviljad kanaga, morss, vesi 5,5€ 

10. Kartulisalt singi ja munaga, juusturull, morss, vesi 6€  

Kombo supp + praad menüü: 

1. Algatuseks kulbitäis mõnusat külasuppi ja talu leib ürdivõiga. Seejärel 
ahjuvorstid ja kotletid , ahjukartulid ning salat . Morss, vesi. 10€  

2. Algatuseks kulbitäis Mõnusat hernesuppi ja talu leib ürdivõiga. Seejärel 
verivorstid pohlamoosiga, ahjukartulid ning kõrvitsasalat. Morss, vesi. 9€ 

3. Algatuseks kulbitäis kuuma kanasuppi nuudlite ja köögiviljadega. Põhipraeks 
peekoni aktsendiga Loomaliharull ploomi, sibula, juurvilja täidisega. Lisandiks 
kartuli –juustuvorm ja salat. Morss, vesi. Hind: 14€ 



 

 

Õhtusöögi menüü: 

Prae juurde kuulub ka morss/ vesi 

1. Verivorstid pohlamoosiga, ahjukartulid ning kõrvitsasalat. 6€ 

2. Korralik viil Pikkpoissi, juurde keedukartul, kreemjas kaste ja salat. 5,5€  

3. Kallaste talu sült, ahjukartul, kõrvitsasalat, 6,5€ 

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

5. Ahjus pruunistatud mahlased pelmeenid, küüslaugu-hapukoorekaste. 5€  

6. Kreemjas kanarisotto juurviljadega juurde mõnus juusturullik. 6,5€  

7. Vanaema kodused kotletid, keedukartul värske tilli ja rohelisesibulaga, salat, 
morss/ vesi 6,5€ 

8. Traditsiooniline seapraad, mille juurde hapukapsas (kas toorelt või hautatud), 
ahjukartulid ja –juurviljad ning mõnus jõulukaste. Morss, vesi. 9€ 

9. Ahjulõhe/forell krõmpsakate juurviljadega, riisi ja valgeveinikastmega. Morss, 
vesi. 11€ 

10. Taluahjus küpsetatud kalkun/ part, mille lisandiks aprikoosi kaste, juurviljad ja 
riis. Morss, vesi. 11 € 

11. Suur traditsiooniline praad – verivorstid pohlamoosiga, seapraad ja juurde 
hapukapsas (kas toorelt või hautatud), keedukartulid, juurviljad. Morss, vesi. 
12€  

12. Kanafilee tasku, mille lisandiks aprikoosi kaste, juurviljad ja riis. 10,5€  

13. Krõmpsakad wok-juurviljad, ahjuvorstikesed, ahjukartul rohke punase 
sibulaga, hapukoore kaste aiaürtidega. 7€  

14. Kallaste Talu kitse/lambapraad, mündikaste, krõmpsakad ahjujuurviljad, 
keedukartul, värske salat. 13€  

15. Taimetoit: Juurvilja kotletid, lisand, salat. 6€  

16. Veidi vürtsikas Lasanje, salat 7,5€   
 
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 5 €  

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

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

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

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

6. Särtsakas valge šokolaadi keeks jõhvikatega ja pähklitega, Kohv/ tee 3,5€ 

7. Iirise – jõhvika kringel kerge meresoola aktsendiga, Kohv/ Tee 4€  

8. Napoleoni kook, Kohv/ Tee 4,5 € 

9. Kallaste talu potsakas rummipall, Kohv/ Tee 4€  

10. Vanaema Ülle ülepannikoogid moosi ja vahukoorega, piima kakao, kohv/ 
tee 5€ 

11.  Kallaste talu mannavaht, piim, kohv/ tee 3€  

12.  Kõigi lemmik Britta kook vaarikatega, Kohv/ Tee 4,5€  

13.  Kalju Kohviku Bailyse-šokolaadi-toorjuustukook, Kohv/ Tee 5€  

14. Lustakad piparkoogid, kohv/ tee 2,5€ 

15.  Imemaitsvad Makroonid, kohv/ tee 5€ 

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

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

18. Trühvlitort mustsõstra moosiga, kohv/ tee 6€  

19.  Uhke martsipanikattega kohupiimatort , kohv/tee 5€  

20. Puuviljad, küpsised, kohv/ tee 3,5€ 

 

 



 

 

Talvejoogid:  

 Alkoholivaba Glögi 2€ 
 Kallaste Talu traditsiooniline Hõõgvein 3€  
 Piparmünditee 1,5€ 
 Kohv 1,5€ 
 Piima kakao 2€  
 Kodune kuum ingveri-sidruni-jõhvika jook 2€ 

Kohvipausid:  

1. Kartulisalat, küpsised, Kodune kuum ingveri-sidruni-jõhvika jook, kohv 6€ 

2. Kohv, tee , vesi, Küpsised/ Piparkoogid  3€ 

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

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

5. Kohv, tee, piim, kefiir, taluleib, määre  4€  

6. Kohv, tee , piim, kefiir, odra kohupiima-karask, määre  3,5€ 

7. kohv, tee, vesi, juurviljad dipikastmega ja puuviljad  4€ 

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

9. kohv, tee, toorjuustukreemiga korvikesed, juurviljad dipikastmega, 
küpsised 5€  

Külmlaua menüüd 

1. Kallaste Talu traditsiooniline külmlaud:  lihalõigud, juustusekser, 

juurviljad dipikastmega, puuviljad, heeringaga suupisted, ( heeringatartar 

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. Värske külmlaud: 3 värsket salatit koka valikul ( lisandiks kana, Forte, 
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  

4. Jõulupärane külmlaud: Singirullid, Täidetud muna, Heeringas tilli ja 

hapukoorega, Lavashirull lõhega ja singiga, Loomaliha prae lõigud, 

jõululeib, ürdivõi, küüslauguleivakesed, kartulisalat, sült, juurviljad 

dipikastmega, puuviljad, minikottletid, kõrvitsasalat, värske hapukapsas, 

verivorstid pohlamoosiga 14€ 

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€ 
 
 

Oluline info: 

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

Toitlustame buffet-stiilis/ vaagnatel ja grupimenüü alusel (min tellimus 10). 

Arvestame eridieetidega, kui nendest aegsasti teada annate.  

Menüü peab olema kinnitatud hiljemalt 7 päeva ning sööjate arv 3 päeva enne 
üritust, aga muidugi mida varem seda parem! 

Toidukogus on menüüs arvutatud inimese kohta (näiteks ahjukala puhul igale 
inimesele 1 tükk. Ahjuliha puhul üks viil liha jne. Kui on erinev arv nt 
ahjuvorstikeste puhul, siis kokk täpsustab selle kohapeal). Kui teate ette, et teie 
grupis on suure söömaga inimesed, siis võiks tellides arvestada 1,35x koguse 
siis on liha inimese kohta poole rohkem. 

 

 



 

 

 

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 € 

 


