
KAJO TAKE AWAY
Available from Thursday to Saturday at 16-21

Saatavilla torstaista lauantaihin klo 16-21

Vaikka emme tässä vallitsevassa maailmantilanteessa pysty tarjoamaan elämyksiä kotonamme 
Kajossa, niin haluamme kuitenkin parhaimpamme mukaan tuoda elämykset teille 

meidän uuden kotona nautittavan menun muodossa.
Kaikki menun annokset ovat saatavilla yksittäisinä annoksina sekä noudettavina että 

kotiinkuljetettuina.
Täyden elämyksen haluaville suosittelemme valitsemaan ”Oodi luonnolle” full menu 

kokonaisuuden.

MENU

SHARING IS CARING

Green, wilds and spring flowers 10€
Vihreää, villejä ja kevään kukintoja

Pikeperch and ”green curry” 12€ 
Kuhaa Pyhäjärvestä ja ”vihreä curry”

Potato, olive and currant 10€
Perunaa Kurjen tilalta, oliivia ja herukkaa

Pork, garlic and lemon ”dashi” 15€
Possua, valkosipulia ja sitruuna ”dashi”

SWEET

Jerusalem artichoke, lime and miso 10€
Maa-artisokkaa, limeä ja misoa

”OODI LUONNOLLE” FULL MENU
50€ / PERSON (min. order for 2 persons)

50€ / HENKILÖ (min. tilaus 2:lle)
Includes all the dishes in the menu and our own sourdough bread

+ drink, music and atmosphere recommendations
Sisältää kaikki menun ruokalajit ja meidän hapanjuurileipää

+ juoma-, musiikki- ja fiilissuositukset

Full menu orders should be made on previous day by 9pm at the latest
Full menu -tilaukset tulee tehdä viimeistään toimitusta/noutoa edeltävänä päivänä kello 21:00 

mennessä

VEGETARIAN MENU ON NEXT PAGE / KASVISMENU SEURAAVALLA SIVULLA



VEGEMENU

SHARING IS CARING

Green, wilds and summer flowers
Vihreää, villiä ja kevään kukintoja

Celeriac and ”green curry” 
Selleriä ja ”vihreä curry”

Potato, olives and currant
Perunaa Kurjen tilalta, oliiveja ja herukkaa

Cauliflower, garlic and lemon ”dashi”
Kukkakaalia, valkosipulia ja sitruuna ”dashi”

SWEET

Jerusalem artichoke, lime and miso
Maa-artisokkaa, limeä ja misoa

”OODI LUONNOLLE” FULL MENU
50€ / PERSON (min. oreder for 2 persons)

50€ / HENKILÖ (min. tilaus 2:lle)
Includes all the dishes in the menu and our own sourdough bread

+ drink, music and atmosphere recommendations
Sisältää kaikki menun ruokalajit ja meidän hapanjuurileipää

+ juoma-, musiikki- ja fiilissuositukset

Full menu orders should be made on previous day by 9pm at the latest
Full menu -tilaukset tulee tehdä viimeistään toimitusta/noutoa edeltävänä päivänä kello 21:00 

mennessä



TILAUSOHJEET / ORDER INFOMATION

Full menu -tilaukset tulee tehdä viimeistään toimitusta/noutoa edeltävänä 
päivänä

kello 21:00 mennessä
Yksittäisten annosten tilauksia otetaan vastaan myös samalle päivälle

Tilauksen voit tehdä tekstiviestillä ja WhatsApp-viestillä numerosta
+358 50 329 8044

TAI
sähköpostilla: kajo@kajoravintola.fi

Tilausta tehdessänne pyydämme teitä ilmoittamaan seuraavat tiedot:
Nimesi ja puhelinnumerosi

Osoitteesi (jos kuljetus)
Toivottu kuljetus- /noutoaika

(esim. 21.5. kello 17:00)
Maksutapa: Pankkikortti / MobilePay

Tuotteet ja määrät, joita tilataan
Mahdolliset allergiat ja erityisruokavaliot?

VAHVISTAMME KAIKKI TILAUKSET JA TOIMITUSAJAT!

Orders for the full menu should be made on previous day by 9pm at the latest
Orders for single dishes can also be made on the same day

You can place your order by text or WhatsApp using this number:
+358 50 329 8044

OR
by email: kajo@kajoravintola.fi

When you order, please let us know the following information:
Name and phone number

Address, if delivery
Requested time of pick up / delivery

(E.g. 21st of May at 17:00)
Payment method: bank card OR MobilePay

Products and amounts
Possible special diets and allergies?

WE CONFIRM ALL ORDERS BEFORE PAYMENT!

DELIVERY PRICE FROM RESTAURANT/ KULJETUKSEN HINTA RAVINTOLALTA
0-5km: 5€

Over 5km (Tampere): 10€


