
KOHVIPAUSID

STANDARD
Kohv, teevalik, kakao, vesi,  
suhkruvalik, mesi, sidrun, 

piim, kohvikoor, mündi karamell 
 

2.25 € / nonstop ~8 tundi 6.00 €

KALA & KAMA 
„Standard“ kohvipausile lisanduvad:

Ahjus küpsetatud lõherösti suupiste (45g)  
Kama panna cotta vaarika toormoosiga (35g)

Soolased kõrsikud (20g)

5.50 €

PIKNIK
 „Standard“ kohvipausile lisanduvad:

Maisikrõpsud kodujuustukreemiga (40g)
Väike magus moosisaiake (35g)
Retrostiilis taskušokolaad (20g)

5.50 €

EESTI
 „Standard“ kohvipausile lisanduvad:

Röstitud must leib munakreemiga (50g)
Minikook vaarika toormoosiga (35g)

Punapõskse õuna lõigud (30g)

5.50 €

Kohvipauside ette tellimine 72h, külaliste arvu muutmine 24h.
Kohvipause ei saa poolitada. Näiteks 20 inimesega grupi puhul tähendab see seda, et üks 

kohvipausi valik tellitakse 20 inimesele, mitte ei tellita kümnele inimesele ühte valikut ning teisele 
kümnele teist valikut.

VÄRVID
„Standard“ kohvipausile lisanduvad:

Väike kihiline võileib röstitud peedi ja juustuga 
(35g) 

Puuviljalõigud: õun, melon, ananass, viinamari 
(50g)

Magusad kõrsikud (20g)

5.50 €



LISAVALIKUD

LÕUNA ASEMEL

2.50€   l  Lehttainapirukas - kana täidisega / singi-juustuga / taimne
3.50€   l  Tortilla-wrap – Chili Con Carne´ga / kana täidisega / taimne
3.50€   l  Klubivõileib – tuunikalaga / munasalati ja peekoniga / taimne  
4.00€  l  Täidetud sarvesai - Brie juustuga / õrnsoolalõhega / taimne
4.00€  l  Täidetud einekukkel – Mozzarella juustuga / singiga / taimne

PREMIUM SUUPISTED

2.00€   l  Tortillakrõpsud ja tomati dipikaste
2.00€    l  Kevadrull köögiviljatäidise ja tšillikastmega  
2.00€    l  Väike pitsaruut singi ja juustuga
2.50€  l  Marineeritud oliivide ja tomati antipasti
2.50€  l  Kanasalat röstitud pähklite ja idudega

MAIASMOKKADELE

1.50€   l  Õun, pirn või banaan (1 tk)
2.00€  l  Valik Eesti šokolaadikompvekke 40g
2.50€   l  Valik käsitööküpsiseid (3 erinevat, 50g)
2.50€   l  Šokolaadivaht röstitud sarapuupähklitega (35g)
2.50€   l  Puuviljalõigud: õun, melon, ananass, viinamari (50g)
3.00€  l  Saiake 90g – kaneeli / rosina / õuna / šokolaadi  
4.00€  l  Koogilõik kastmevalikuga – juustukook 150g / šokolaadikook 100g

JOOGIVALIKUD

2.00€  l  Mahlanektar (20cl) - apelsini / multinektar / õuna
2.20€   l  Mineraalvesi gaseeritud või gaseerimata (25cl)
2.50€   l  Eesti rahvuslik keefirijook Kama (20cl)
2.80€  l  Karastusjook, limonaad (20cl)
3.00€  l  Isetehtud alkoholivaba puuviljasangria (20cl)
4.00€   l  Smuuti jogurtiga (20cl) - maasikatest / mangost / petersellist 
4.50€   l  Värskelt pressitud mahl (20cl) – porgandi / apelsini / greibi
 
NON STOP KOHVIPAUSID

10.00€   l  Katkematu kohvipaus suupiste-klubivõileibadega ( ~8 tundi)    
12.00€  l  Katkematu kohvipaus käsitööküpsistega ( ~8 tundi)
12.00€  l  Katkematu kohvipaus puuviljalõikudega ( ~8 tundi)  

Kohvipauside ette tellimine 72h, külaliste arvu muutmine 24h.
Kohvipause ei saa poolitada. Näiteks 20 inimesega grupi puhul tähendab see seda, et üks 

kohvipausi valik tellitakse 20 inimesele, mitte ei tellita kümnele inimesele ühte valikut ning teisele 
kümnele teist valikut.


