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Valmistan kaikki pitopalvelutuotteet itse ja toivomuksena on, että-asiakas tekee tilauksen vähintään 7-vrk 
ennen toimitusta.  
Asiakas noutaa tuotteet sopimuksen mukaan, tai ne toimitetaan asiakkaalle pääkaupunkiseudun alueelle. 
Toimitusmaksu on: 
 10€/ Espoo 
15€/ muu pääkaupunkiseutu 
Mikäli tarvitset astioita, pöytäliinoja ym. Juhlaasi. Suosittelen Astiva- palvelua. 

MAKSU 
Tuotteet voi maksaa noudettaessa kortilla, tai tarvittaessa lähetetään asiakkaalle lasku. Maksuehto 7 pv 
netto. 

Tiedustelut sähköpostilla: 
info@satumalinen.fi 



Suolaiset kahvipöydän tarjottavat

• Karjalanpiirakka 1€/ kpl


• Vegaaninen karjalanpiirakka 1,30€/ kpl


• Gluteeniton karjalanpiirakka 1,50€/ kpl


• Minimitilausmäärä 20 kpl



Suolaiset piirakat



• Savulohi- parsapiirakka, uunipelti 43€ / Pyöreä vuoka 29€


• Vuohenjuusto- pinaatti- pinjansiemenpiirakka, uunipelti 40€ / Pyöreä 
vuoka 28€


• Savuporo- metsäsienipiirakka, uunipelti 43€ / Pyöreä vuoka 29€


• Vegaaninen puutarhurinpiirakka, uunipelti 40€ / Pyöreä vuoka 28€



Voileipäkakut

• Savulohivoileipäkakku 10 hlö, 44€


• Kinkkuvoileipäkakku 10 hlö, 44€


• Vegaaninen voileipäkakku 10 hlö, 44€


• Voileipäkakut täytetään kahdella erilaisella 
täytteellä, kuorrutus juustokastikkeella/ 
tuorejuustolla. Koristeet vaihtelevat



Coctailpalat



•Kylmäsavulohi-canape saaristolaisleivällä. 

•Kylmäsavuporo- tuorejuustorulla ruispalttoonapilla 
	

•Ravunpyrstö-avocado canape ruispalttoonapilla

•Mini- aurajuustotuulihattu

•Juustokuppi ( Parmesan juustokuppi, jossa täytteenä tuorejuustoa ja 
parmesankinkkua + yrttejä )

•Vegaaniset pinaattihummus canapet

•Kaikkien coctailpalojen hinta on 2,90€ / kpl

•Minimitilausmäärä 20 kpl


 

  



Makeat kahvipöydän tarjottavat



Satumainen suklaakakku

• Aito sacherkakkupohja, välissä 
valkosuklaamoussea ja vadelmia.


• 10- 12 hlö, 37€


• 16 hlö, 50 €



Sacherkakku

• Wieniläisellä reseptillä valmistettu 
juhlapöydän kuningatar! Täytteenä 
aprikoosihillo. Ei sisällä kermaa.


• 10- 12 hlö, 37€


• 16 hlö, 50€



Kesämarjakakku

• Perinteinen, raikas marja- 
kermakakku


• 10- 12 hlö, 37 €


• 16 hlö, 50 €  



Prinsessakakku

• Runsas ja täyteläinen juhlakakku 
ristiäisiin ja syntymäpäiville.


• 10-12 hlö, 37 €


• 16 hlö, 50 € 



Kinuskikakku

• Iki- ihana kinuskikermakakku! 
Täytteenä omenahillo.


• 10- 12 hlö, 37 €


• 16 hlö, 50 €



Toscapiirakka

• Rapsakan ja täyteläisen toscan alla
herkullisen vaniljainen kakkupohja.
Todellinen suosikkileivonnainen!
• Piirakasta tulee 8 reilua palaa.
• 20€



Banaani-suklaakakku

• Mehevän suklainen kuivakakku.

• N. 20 palaa leikattuna.

• 15 €





Linzer pikkuleipä

• Itävaltalainen Linzer pikkuleipä. 
Mausteinen perinteinen 
kerrospikkuleipä 
vadelmahillotäytteellä.


• Vähimmäistilauserä 500g/ n. 35 kpl


• 40 €/ kg



Itävaltalainen vaniljasarvi

• Murea vaniljainen pikkuleipä, 
Vanillakipferl.


• Vähimmäistilauserä 500g / n. 35 
kpl


• 40 €/ kg



Florentiinit

• Florentiinit ovat pähkinäisiä 
pikkuleivoksia jotka sisältävät myös 
sukaattia, hillottua appelsiinin kuorta 
ja herkullisen suklaakerroksen.


• 1,20€ / kpl

• Vähimmäistilauserä 10 kpl








Ihanaa juhlaa!


