
VÄLIAIKATUOTTEET 2017–2018
Tampereen Teatteri

Ellen Svinhufvud (VL,G)
Täyteläisessä leivoksessa 
mokkakreemiä ja rapeita 
mantelilastuja.

Pavlova (L,G) 
Hurmaava marenkileivos marjoilla.

Karpaloleivos (L,G)
“Cats-leivos”
Herkullinen karpalomousse 
suklaakakkupohjalla. 

Käpykakku (L)
Klassikko, jossa marsipaani-
kuoren alla makea täyte.

Dammenbergin suklaakavalkadi
(G, kananmunaton, pähkinätön)
Dammenbergin suklaa 
valmistetaan käsityönäaidoista 
luonnon raaka-aineista.

Savulohta ja 
saaristolaisleipää (L)
Parhaimmillaan yhdessä.

Kinkkuleivos (L) 
Perinteinen suussa 
sulava leivos.

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

ALKOHOLITTOMAT 
JUOMAT

JUOMAT

Kahvi 3 €
Tee 3 €
Virvoke 4 €
Tuoremehu 3 €
Pillimehu  1,50 €
Alkoholiton kuohuviini 9 €

Olut 6 €
Siideri 6,50 €
Lonkero 6,50 €
Punaviini (18,7 cl) 9 €
Valkoviini (18,7 cl) 9 €
Kuohuviini (20 cl) 11 €
Kuohuviini (pullo) 40 €
Samppanja (20 cl) 20 €
Campari 7 €
Portviini 7 €
Sherry (makea tai kuiva) 7 €
Renault V.S 9 €
Renault V.S.O.P. 11 €
Calvados 9 €
Viski  8 €
Amaretto Di Saranno 7 €
Bailey’s Irish Cream 7 €
Lakkalikööri  7 €



TUOTESELOSTEET
Dammenbergin suklaakavalkadi
- Mustikkavalkosuklaa   pähkinätön, gluteeniton, munaton, GMO-vapaa
- Passiontryffeli   pähkinätön, gluteeniton, munaton, GMO-vapaa
- Toffeemaitosuklaa   pähkinätön, gluteeniton, munaton, GMO-vapaa

Karpaloleivos (L,G)
Gluteeniton jauhoseos (sokeri, perunatärkkelys, muunneltu tärkkelys, 
dekstroosi, maltodekstriini), nostatuaineet (E450, E500, E341) 
emulgointiaineet, (E481, E 472, E475, E471), suola, aromi, riisitärkkelys, 
sakeuttamisaine (E415), vesi, kananmuna, kasviöljy, kaakaojauhe, 
tomusokeri, leivinjauhe, kiille, (sokeri, vesi, glukoosi-fruktoosisiirappi), 
hyytelöimisaine E440 (pektiini), happamuudensäätöaine E330
(sitruunahappo) hapettumisenestoaine E223 (natriumsulfiitti), 
punainen elintarvikeväri (vesi, E 120, E330, E202). Hyydytetty kerma-
maitorahkaseos karpalo / puolukka, karpalomehu, hyydyke (sokeri, 
dekstroosi, liivate, sakeuttamisaine E410, aromit)

Pavlova (L,G)
Sokeri, kananmuna, kerma, E420ii, E463, maitoproteiini, emulgointiaineet,
E472e, soijalesitiini, suola, aromit, E160a, vaniljakreemi, punaherukka, 
mustikka, vadelma, hyytelöaine

Ellen Svinhufvud (VL,G)
Voi, sokeri, manteli, säilöntäaineet (E202, E211), kananmuna, maito, 
kahvi, tomusokeri. Sisältää pähkinää.

Käpykakku (L)
Kakkupohja: Kananmuna, sokeri, vehnäjauho, perunajauho, leivinjauhe.
Täyte: Voikreemi (voi, sokeri, margariini (kasvirasva, kasviöljy, vesi, glukoosi, 
emulgointiaine (E471, E475), happamuudesäätöaine (E331), säilöntäaine (E202), 
aromi, A-vitamiini, D-vitamiini)), mansikkatäyte (sokeri, vesi, mansikka 25 %, 
sakeuttamisaineet (E1442, E440, E401), happamuudensäätöaine (E330), 
rypäletäysmehutiiviste 0,6 %, stabilointiaine (E333), säilöntäaine (E202), aromit), 
marenki (sokeri, vesi, kanamunanvalkuaisjauhe, stabilointiaine 
(E466, guarkumi), happamuudensäätöaine (E330)).
Kuorrutus: Kuorimassa (kaakaojauhe, rommi-, arrakki-, ja karvasmanteliaromi), 
koristejauho (sakkaroosi, maissitärkkelys, kasvirasva).

Saattaa sisältää mantelia, pähkinää, omenaa, aprikoosia, persikkaa 
ja muita allergisoivia ainesosia.

Savulohta ja saaristolaisleipää (L)
Kasvismajoneesia, punasipulia, sitruunamehua, savulohta, 
tomaattia, maustekurkkua, vihersalaattia,  vesi, vehnäjauho, siirappi, 
ruisjauho, mallastettu ruis, vehnärouhe, laktoositon piimä (maito, 
hapate, D-vitamiini), laktoositon maitojauhe, kuivahiiva, vehnägluteeni, 
jauhonparanne (E300), suola, kaurakuitu, sokeri. Ruista 19 %.

Kinkkuleivos (L)
Vehnäjauho, vesi, kananmuna, hiiva, vehnälese, siirappi, savukinkku, 
majoneesi, tuorejuusto, kerma, purjo, liivate, kasvisliemi (sipuli, 
porkkana, yrtit ja mausteet), suola, maustekurkku, persilja, 
mustapippuri, jääsalaatti


