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Kahvi-vaniljaleivos (L,G) 
Suussa sulavan kahvimoussen 
sisään on kätketty vanilja-
vanukasta ja suklaakakkua. 
Päällä ohut suklaahuntu.

Passiontuorejuustokakku (L) 
Klassikko raikkaalla 
passiontwistillä.

Red Velvet -leivos (L) 
Punaisen suklaakerroskakun 
välissä ja päällä sitruunalla 
maustettua tuorejuusto-
moussea.

Sacherleivos (L)  “Voimaleivos”
Klassikko.

Aplodi-leivos (L,G) 
Aplodi-leivos on Tampereen 
oma kulttuurileivos, joka on 
sekoitus suklaata, vadelmaa 
ja mustikkaa. Sisältää 
hasselpähkinää.

Sokeroituja karpaloita ja 
lämmintä kinuskikastiketta (L,G)
 Kirpeys ja makeus yhdistettynä.

Dammenbergin suklaakavalkadi
 Dammenbergin suklaa valmiste-
taan käsityönäaidoista luonnon 
raaka-aineista.

Kylmäsavulohta ja 
saaristolaisleipää (L)
 Parhaimmillaan yhdessä.

Kinkkuleivos (L) 
Perinteinen suussa sulava leivos.

Mouhijärven juustoa ja 
moniviljaleipää (L) 
Herkkujuustolan juustoa ja 
paahdettua paprikaa.
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Kahvi 3 €
Tee 3 €
Virvoke 4 €
Tuoremehu 3 €
Pillimehu  1,50 €
Alkoholiton kuohuviini 10 €

Campari 7 €
III-olut 6 €
Kuiva siideri 7 €
Kuohuviini (20 cl) 11 €
Kuohuviini (pullo) 39 €
Lonkero 7 €
Portviini 7 €
Punaviini (18,7 cl) 9 €
Samppanja (20 cl) 20 €
Sherry 7 €
Valkoviini (18,7 cl) 9 €
Vermouth Bianco 7 €



TUOTESELOSTEET
Passiontuorejuustokakku (L)
Tuorejuusto, kerma, liivate, vehnäjauho, perunajauho, voi, suola, sokeri, 
passionhedelmä, kuumahyytelö (pektiini), kananmuna, leivinjauhe, suola

Kahvi-vaniljaleivos (L,G)
Gluteeniton jauhoseos, laktoositon kerma, sokeri, kananmuna, kaakaojauhe, 
tuorejuusto, vaniljasokeri, maissitärkkelys, liivate, laktoositon maito,
laktoositon voi, kahvipapu

Red velvet -leivos (L)
Laktoositon tuorejuusto, sokeri, kananmuna, laktoositon voi, vehnäjauho, 
muunnettu tärkkelys, kasviöljy rypsi, hedelmä- ja kasvi väriuutebataatti, 
leivinjauhe, sooda, kaakaojauhe, emulgointiaineet: E477, E471, suola, väri, 
aromi, maito, sitruunamehu

Sacherleivos (L)
Tumma suklaa, kananmuna, vehnäjauho, sokeri, laktoositon voi, 
laktoositon kerma, aprikoosisose, aprikoosimarmeladi, valkosuklaa

Aplodi-leivos (L,G)
laktoositon kerma, vadelmasose, mustikkatäyte: (mustikka 40 %, sokeri, 
vesi sakeuttamisaineet: (E1422, E406), happamuudensäätöaine 
(sitruunahappo, kaliumsitraatti) aromi, säilöntäaine: kaliumsorpaatti)), 
hasselpähkinä, sokeri, rapsiöljy, maitojauhe, palmurasva, kaakaopapu, 
auringonkukkalesitiini, gluteeniton jauhoseos, sokeri, kananmuna, 
kaakaojauhe, vaniljasokeri, maissitärkkelys, liivate, suklaa, valkosuklaa, väri

Huom! Kaikki yllä mainitut tuotteet saattavat sisältää pähkinää!

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

Sokeroituja karpaloita ja kinuskikastiketta (L,G)
Sokeri, vesi, tärkkelyssiirappi, maitojauhe, fruktoosi, voi, aromit,
hyytelöimisaine (pektiini), suola (0,1%), happamuudensäätöaine 
(sitruunahappo), stabilointiaine (E452)

Kylmäsavulohta ja saaristolaisleipää (L)
Kasvismajoneesia, punasipulia, sitruunamehua, kylmäsavulohta, 
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

Mouhijärven juustoa ja moniviljaleipää (L) 
Paprika, valkohomejuustoa, mangokastike, vihersalaatti, punasipuli


