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  Supid ja puljongid
Köögiviljavelouté
Baas vegankastmetele ja -suppidele, sisaldab porgandeid, sellerit, porrulauku, 
sibulaid

24x 80 g

 

Veiseconsommé
Veiselihapuljong
25 kg veiseliha 100 kg veiselihapuljongi kohta

24x 200 g

 

Puravikuconsommé
Selitatud loomalihapuljong puravikega
20 kg kivipuravikke  100 kg veiselihapuljongi kohta

24x 200 g

 

Kanalihasupp köögiviljadega
Klassikaline selge kanasupp liha ja köögiviljadega
12% kanaliha, 6% porgandeid, 6% sellerit, 4% porrulauku

24x 200 g

 

Tomatisupp
Tomatine supp, tomatikuubikutega, maitsestatud basiilikuga
22% tomatikuubikuid, 16% tomateid, 10% tomatimahla

24x 200 g

  

Guljašisupp
Vürtsikas guljašisupp veiselihakuubikute, paprika ja röstsibulaga 
27% veiseliha, 3% paprikat

24x 200 g

   

 - vegan   - vegetaarne   - laktoosivaba   - gluteenivaba



  Soojad kastmed
Vasika jus, kastmepõhi
Kastmepõhi vasika- ja veisefondist punase veini, sibula, porgandi, selleri ja 
porrulauguga. 7% punaveini

5x 2 kg

   

Koorene piprakaste
Punase veini, koore ja brändiga rafineeritud demiglace, millele on lisatud rohelisi 
pipraterasid. 14% koort, 3% punaveini, 2% brändit, 2% hapukoort

24x 60 g

   

Pommery sinepikaste
Klassikaline kreemjas sinepikaste. Sobib väga hästi kõikide lihade kõrvale. 
10% sinepit, 3% teralist sinepit

24x 80 g

     

Köögiviljavelouté
Baas vegankastmetele ja -suppidele, sisaldab porgandeid, sellerit, porrulauku, 
sibulaid

24x 80 g

 

  Pastakastmed
Värsked seened koorekastmes
Värsked hooajalised seened kreemjas ja aromaatses kastmes. 56% seeni 
(šampinjonid, kännumamplid, austerservikud, kukeseened), 6% koort, 6% 
hapukoort, 2% valget veini

24x 170 g

Hiidkrevetid karri-safranikastmes
Sous vide küpsetatud kooritud hiidkrevetisabad kookospiima, karri, küüslaugu, 
sidruni ja safraniga koorekastmes. 38% hiidkrevette

12x 220 g



  Veiseliha
Pulled beef
Kaua küpsetatud ribastatud loomaliha vürtsikas ja aromaatses või ja 
apelsinimahlaga BBQ-kastmes. 74% veiseliha

24x 90 g

 

Osso buco Merlot kastmes
Sous-vide meetodil küpsetatud vasikakoot koos kergelt praetud juurviljadega 
punase veini kastmes. 64% vasikakooti, 4% Merlot' veini, 1% punaveini. Sisaldab 
sibulaid, porgandeid, sellerit, šampinjone, porrulauku, tomatit, küüslauku ja 
oliiviõli

12x 400 g

   

Sauerbraten
Veiselihalõigud aromaatses magushapus rosinatega kastmes. 59% veiseliha, 
5% punaveini

12x 250 g

 

Veiseribid 

Sous-vide meetodil küpsetatud, eriti mahlased veiseribid kerges marinaadis. 
93% veiseribisid

3x ~1400 g

 

Vasikaribid
Küpsetatud vasikaribid vürtsikas marinaadis, ribi kaal 340 g. 
81% vasikaribisid. Sisaldab tomatipastat, mett, sibulaid, apelsinimahla, paprikat, 
sojakastet, küüslauku, maitserohelist, sidrunimahla

~4,4 kg

 



Veisetartar
Väherasvasest veiselihast tartar 70 g portsjonitena, kiirkülmutatud pärast 
peenestamist

40x 70 g

 

Rib-Eye Steak
Tüüpilise rasvasilmaga veise antrekoodi 230 g portsjonid vaakumpakendis, 
Uruguay ja Argentiina päritolu

10x 230 g

 

Veiselihapihv, 100% liha
Valmistatud mahlasest veiselihast, jäme peenestus annab koduse käsitsi 
valmistatud välimuse ja konsistentsi

13,1 cm⌀
11,4 cm⌀

30x
50x

200 g
125 g

  Sealiha
Seapraad sinepi-õllekastmes
Mahlased ja õrnad seakaelaviilud rikkalikus kastmes, maitsestatud teralise 
sinepiga (2 viilu/portsjon). 73% sealiha, 4% õlut, 2% punaveini, 2% teralist sinepit

12x 250 g

  Linnuliha
Pardirind
Sous vide meetodil küpsetatud õrn, kergelt praetud pardirind

20x ~170 g

   



  Taimne

Spinach dumplings
Saksapärased traditsioonilised jahu-spinatipallid. 14% lehtspinatit, sisaldavad 
muna, Emmentali ja Gouda juustu, koort, lisandis või

24x 180 g

   

  Pasta

Spätzle
Traditsiooniline saksapärane pastaroog durumnisujahu, durumnisumanna ja 18%
munaga

12x 150 g

   

Pappardelle
Laiad lintnuudlid, valmistatud durumnisumanna ja munaga

12x 200 g

  

  Dessert

Chocolate souffle
Mahlane šokolaadikook seest sulava tumeda Belgia šokolaadiga. 62% kakaod

12x 100 g
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