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 PELLA’S AAMIAISBUFFET 

maanantaista perjantaihin klo 7.30 – 10.30  

11,90 €/henkilö, lapset alle 10-vuotta 1€/ikävuosi  
erikoiskahvit puoleen hintaan 

MENU  

                                                                                                                                                       
tuoretta tummaa ja vaaleaa leipää (M) (myös gluteenitonta, M), 

aitoja karjalanpiirakoita/gluteenittomia riisipiirakoita (L, G) ja munavoita (L, G)  
Valion Luostari-juustoa (L), HK:n porsaan paistia (M, G), 

Wurstin extrapalvibroilerinfileetä/-kalkkunaa (M, G),  
tuoreita kasviksia ja hedelmiä, 

kananmunia, raejuustoa (L), asidofilusjogurttia (L) 

 corn flakesia (M, G), talon mysliä (M, G), siemeniä, 
puuroa (M, G), mansikkahilloa, kotimaisia marjoja, 

maitoja, kaura-, manteli- ja soijajuomaa (M), 
smoothieta (M, G), appelsiini- ja omenamehua 

talon kakkua (L, G), talon suklaata (M, G) 
Löfbergsin reilun kaupan luomukahvia tai haudutettua teetä maun mukaan tai 

talon kaakaota  

Vegaanisen aamiaisen räätälöimme ennakkotilauksesta. 
 

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 



 !
PELLA’S BRUNSSI 

lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10.30-15 

MENU 

tuoretta leipää (M, KM), (myös gluteenitonta), minicroissanteja (VL) 

aitoja karjalanpiirakoita, riisipiirakoita (G, L), munavoita (L), 
Valion Luostari-juustoa (L), HK:n porsaan paistia (G, M), 

Wurstin extrapalvibroileri-/kalkkunafileetä (G, M), 
kananmunia, raejuustoa (L), Asidofilus-jogurttia (L), 

talon mysliä (G, M), corn flakes-maissilastuja (G, M), siemeniä 
tuoreita hedelmiä ja kasviksia, marinoitua punasipulia (G, M) 

pekonia, pinaattimunakasta (G, L), 
minipyöryköitä (G, L), uunijuureksia (G, M), 

broiler-caesarsalaattia (G, L), halloumisalaattia (G), 
marinoituja kasviksia (G, M), ”feta”juustokastike (G, L) 

kylmäsavulohta (M, G), naudan paahtopaistia (G, M) 

juustoja (L) ja hilloa (G, M) 
talon suklaakakkua Daim-kuorrutuksella (G), 

Pavlovaa (L, G), mangorahkaa (G, L), pannukakkua (G, L), mansikkahilloa 
appelsiinitäysmehua, makuvettä, smoothieta (G, M), 

haudutettua teetä, talon kaakaota, Löfbergsin reilun kaupan luomukahvia 
(G = gluteeniton, L = laktoositon, M = maidoton) 

23,90 €/henkilö, alle 12-vuotiaat 1 €/ikävuosi 

Erikoiskahvit puoleen hintaan. 

Ennakkovarauksesta räätälöimme vegaaniruokavaliota noudattavalle brunssin 
erikseen ja mahdollisuuksien mukaan myös muille ruokavalioille. 

Pöytävaraukset edellisenä päivänä klo 21 mennessä osoitteessa www.pellas.fi  
Pöytävarausten ruokailuaika on max 2 h.  

Samalle päivälle emme valitettavasti voi ottaa varauksia.  
Emme kuitenkaan koskaan varaa ravintolaa aivan täyteen. 

 

TERVETULOA !


