Kakkuhinnasto
Kakkumallisto on jatkuvasti muuttuva ja jokainen kakku on yksilöllinen.
Minulle voi esittää toiveita, tai minä voin ehdottaa kakulle ulkoasua ja makuja.
Ota yhteyttä ja suunnitellaan teille sopiva vaihtoehto.
Fantasiakakut (sokerimassalla kuorrutetut)
Hinnat lähtevät 5€/pala ylöspäin.
Minimi veloitus fantasiakakuissa 80€.
Hintaan vaikuttaa kakun vaativuus ja koristeiden määrä.
Fantasiakakut käsitellään tarjouskauppoina.
Muut kakut n. 3-6€/ pala
Minimi veloitus 60€
Esim. kermakakut, nakukakut suklaakakut
Hintaan vaikuttaa kakun vaativuus ja koristeiden määrä.
-15 henk alkaen 60€
-20 henk alkaen 75€
-25 henk alkaen 95€
-Kysy tarjous ja makuvaihtoehtoja s-postilla.
Juustokakut n. 2.5-4€/ pala
-15 henk alkaen 40€
-20 henk alkaen 50€
-25 henk alkaen 60€
-Kysy tarjous ja makuvaihtoehtoja s-postilla.
Koristellut Fantasiapikkuleivät
Hintaan vaikuttaa vaativuus ja koristeiden määrä, sekä kappalemäärä.
Hinta elää niin että mitä pienempi henkilömäärä, niin hinta on yleensä isompi suhteessa isompaan
henkilömäärään.
-Minimi veloitus 60 €
Voileipäkakut
Kana, liha, juusto, kasvis
-10 henk 65€
-15 henk 75€
-20 henk 85€
-25-30 henk 100€
Kala (lohi)
-10 henk 70€
-15 henk 90€
-20 henk 110€
-25-30 henk 130€

Juhlat ja Catering
Järjestä tärkeä päiväsi meillä Ridalin kartanolla
Kysy tarjous ja menu vaihtoehtoja s-postilla.
Suunnittelemme asiakkaan tarpeen ja toiveen mukaan menu vaihtoehtoja.
Somistetuotteita
Kysy tarjousta.
Teen tilauksesta myös somistekakkuja ja piparikoristeita esim näyteikkunat, lehtikuvaukset, messut
ja mainoskuvaukset ja piparkakkutaloja esim. arpajaispalkinnot yms.
Somistekakut rakennetaan styroxpohjien päälle ja koristellaan sokerimassalla.
Erikoisruokavaliot
-Pääsääntöisesti kaikki kakut ja tarjoilut pyritään tekemään laktoosittomina lukuunottamatta
tuotteita joita on lähes mahdotonta löytää laktoosittomana.
-Gluteeniton
-Maidoton
-Kysy muita vaihtoehtoja
Huom. Kaikki tuotteeni valmistetaan samassa keittiössä normaalien tuotteiden kanssa.
Kuljetukset
Vihti, Lohja, Espoo
-alk 20€
-Kerroskakut 20-60€
-Viikonloppuisin alk.30€
Mainitun alueen ulkopuolelle
-Alk. 30€ + 0.50€/km
Itse noudettaessa kakkujen kuljetuksessa tulee olla erityisen varovainen ja alustan tulee olla
tasainen.
Emme korvaa itse noudettujen kakkujen kuljetuksessa tapahtuneita vaurioita.
S.posti
ridalinkartano@gmail.com
P.0452611281
FB: Ridalin kartano
Ritalantie 8A 03100
Nummela
HUOM.
Hinnat ovat yksittäisten tilausten hintoja, eli jos tilaat esim juhlat meiltä joka sisältää kyseisiä
tuotteita, silloin menu lasketaan kokonaisuutena ja henkilömäärän mukaan **€/henk.

