Tuoteselosteet
Makeat:

Valkosuklaa-mustikkamuffini

Margariini, maito, kananmuna, leivinjauho, sitruuna, mustikka, vehnäjauho, valkosuklaa.

Korvapuusti (L) Vegaaninen
Vesi, suola, hiiva, sokeri, margariini, vehnäjauho, kardemumma, kaneli.

Appelsiini-suklaamuffini (L)

Suklaa, margariini, sokeri, kananmuna, appelsiini, vehnäjauho.

Marrakech (L) VEGAANINEN

Sokeri, kaura, kaneli, muskotti, viikuna, appelsiini, vehnäjauho, appelsiinimehu, rypsiöljy.

Omena-inkivääripiirakka (L) VEGAANINEN
Margariini, sokeri, maustepippuri, kaneli, inkivääri, vehnäjauho, omena.

Cookie suklaa (L) VEGAANINEN
Margariini, sokeri, leivinjauho, kaneli, suklaa, vehnäjauho.

Valkosuklaamutakakku (L)

Margariini, sokeri, sitruuna, kananmuna, leivinjauho, maito, vehnäjauho, vanilia, valkosuklaa.

Inkiväärikakku (L)
Margariini, sokeri, kaneli, inkivääri, kananmuna, vehnäjauho, leivinsooda, kermajuusto, sitruuna,
maito.

Suklaa-chilikakku (L)

Suklaa, chili, sokeri, kookosmaito, kananmuna, margariini, leivinjauho, vehnäjauho.

Kinuski-banaanikakku (L)

Banaani, vehnäjauho, rypsiöljy, leivinjauhe, leivinsooda, kaneli, sokeri, kananmuna, maito, margariini.

Mangojuustokakku (L,G)
Margariini, sokeri, sitruuna, kananmuna, kermajuusto, mango, gluteiiniton keksi.

Avokadojuustokakku (L,G)

Margariini, sokeri, sitruuna, kananmuna, kermajuusto, avokado, gluteiiniton keksi

Biscotti (L)

Manteli, margariini, sokeri, leivinjauho, kananmuna, sitruuna, appelsiini, vehnäjauho (tumma suklaa).

Mince Pie (L) VEGAANINEN
Rusina, kirsikka, appelsiininkuori, rommiesanssi, manteli, sitruunankuori, sokeri, inkivääri,
vehnäjauho, margariini, kaneli, luumu, omena.

Energy Balls Raaka”kakku” (L) VEGAANINEN

Rusina, kirsikka, appelsiininkuori, rommiesanssi, manteli, sitruunankuori, sokeri, inkivääri,
vehnäjauho, margariini, kaneli, luumu, omena, kaura, seesaminsiemen.

Suklaaunelma (G)

Suklaa, valkosuklaa, maapähkinä.

Suklaatuotteet voi sisältää pähkinää., valkosuklaata sisältävät tuotteet voi sisältää
laktoosia.

Vanilja jäätelö (L,G)

Vanilja, kananmuna, sokeri, kerma.

Sitruuna jäätelö (L,G) VEGAANINEN
Soijamaito, sokeri, sitruuna.

Lloyd & Jarkko`s kausittainen jäätelö.
Nam, Nam, Nam.

Suolaiset:

Filopiirakka (VL)
Riisi, pinaatti, curry, sipuli, kumina, vähälaktoosinen vuohenjuusto, vähälaktoosinen edamjuusto.,
vehnäjauho, rypsiöljy, suola, pippuri

Talon piirakka liha (L)

Porkkana, sipuli, margariini, timjami, vehnäjauho, naudanliha, suola, pippuri.

Talon piirakka vege (L) VEGAANINEN

Porkkana, sipuli, margariini, timjami, vehnäjauho, tofu, suola, pippuri.

Quiche kasvis (VL,G)
Kananmuna, purjo, paprika, kesäkurpitsa, maito, gluteiiniton jauho, vähälaktoosinen juusto, suola,
pippuri.

Quiche pekoni (VL,G)

Kananmuna, purjo, paprika, kesäkurpitsa, maito, vähälaktoosinen juusto, pekoni, suola, pippuri.

Juustomuffini (L)

Sipuli, curry, kananmuna, margariini, oliiviöljy, kikherne, leivinjauhe, kesäkurpitsa, piimä, oliivi, suola,
pippuri, vähälaktoosinen juusto.

Bagel (L)
Vesi, suola, hiiva, rypsiöljy, siirappi, vehnäjauho, (purjo/sipuli/kaneli-rusina/sesamsiemen).
Curry voi sisältää paprikaa,

Ginger Beer (L,G)
Inkivääri, lime, sokeri, minttu.

