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RUOKALISTA 23.1 - 11.6.2017
MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

LAUANTAI

SUNNUNTAI

23.1./27.2./3.4./8.5.

24.1./28.2./4.4./9.5.

25.1./1.3./5.4./10.5.

26.1./2.3./6.4./11.5.

27.1./3.3./7.4./12.5.

28.1./4.3./8.4./13.5.

29.1./5.3./9.4./14.5.

VIIKOT:

Juustoiset jauhelihapihvit,
ruskeakastike ja muusi,
tuoretta kurkkua ja raejuustoa,
kuningatarkiisseli.

Kanaleike,vaaleakastike ja muusi,
tuore salaatti,
omenahyve.

Itsesuolattu possun ulkofile uunissa
kypsennettynä, paistoliemestä kastike ja
perunat,
mummon kurkut,
mustikkakiisseli.

Hernekeitto,
ruisleipä,
amerikkalainen pannukakku
kermavaahdolla ja hillolla.

Voissa paistetut muikut,
tillikastike ja muusi,
kananmuna,
croissant.

Jauhelihakastike ja perunat,
hedelmä.

Suussa sulavaa
possun patapaistia ja muusia,
leivonnainen.

4,
9,
14,
19

30.1./6.3./10.4./15.5.

31.1./7.3./11.4./16.5.

1.2./8.3./12.4./17.5.

2.2./9.3./13.4./18.5.

3.2./10.3./14.4./19.5.

4.2./11.3./15.4./20.5.

5.2./12.3./16.4./21.5.

VIIKOT:

Uunilohi, tillikastike ja muusi,
porkkanaraaste,
rommirusinamousse.

Keitto ylikypsästä
naudanlihasta,
ruisleipä,
vispipuuro.

Kananrintafile haudutettuna
juustoisessa kastikkeessa ja perunat,
tomaattifetasalaatti,
tuoretta melonia.

Uunimakkara kuorrutettuna reilulla
juustolla, ruskeakastike ja muusi,
sinappikurkkusalaatti,
mansikkakiisseli.

Uunissa haudutetut
possupekonirullat,
ruskeakastike ja
muusi,
punajuurisalaatti,
hedelmäsalaatti
(pääsiäisenä mämmi).

Hyvin haudutettu kreikkalainen
lihapata
jyväpastalla,
kreikkalainen jogurtti hunajalla.

Lindströminmureke, ruskeakastike
ja muusi,
mustikkakiisseli.

5,
10,
15,
20

6.2./13.3./17.4./22.5.

7.2./14.3./18.4./23.5.

8.2./15.3./19.4./24.5.

9.2./16.3./20.4./25.5.

10.2./17.3./21.4./26.5.

11.2./18.3./22.4./27.5.

12.2./19.3./23.4./28.5.

VIIKOT:

Lihapullat, kermakastike ja muusi,
punajuuret,
hedelmä.

Paistetut silakkapihvit,
tillikastike ja muusi,
kananmuna,
naminamimunkki.

Siskonmakkarakeitto,
ruisleipä,
mangokiisseli.

Kaalijauhelihapata,
puolukkahillo,
mustikkatalkkunahyve.

Perinteinen sianlihakastike ja perunat,
kurkkutomaattisalaatti,
lettu hillolla.

Pehmeä naudan
palapaisti ja
muusi,
hedelmä.

Hedelmäinen kanakastike ja riisi,
kuningatarkiisseli.

6,
11,
16,
21,

13.2./20.3./24.4./29.5.

14.2./21.3./25.4./30.5.

15.2./22.3./26.4./31.5.

16.2./23.3./27.4./1.6.

17.2./24.3./28.4./2.6.

18.2./25.3./29.4./3.6.

19.2./26.3./30.4./4.6.

VIIKOT:

Juustoinen kanakeitto,
riisipiirakka,
tuoretta melonia.

Itsesuolattua, ylikypsää possunniskaa,
paistoliemestä kastike ja perunat,
punajuuria,
mangorahka.

Lindströminpihvit,
ruskeakastike ja muusi,
tomaattia ja raejuustoa,
suklaamousse.

Pitkään haudutetut merimiespihvit,
suolakurkkua,
mustikkakiisseli.

Lohikeitto,
ruisleipä,
hedelmäkiisseli.

Grillattu kananrintafile,
kastike ja muusi,
leivonnainen.

Uunissa kunnolla haudutettu
possun kyljys, paistinliemestä
kastike ja
muusi,
puolukkakiisseli.

7,
12,
17,
22

20.2./27.3./1.5./5.6.

21.2./28.3./2.5./6.6.

22.2./29.3./3.5./7.6.

23.2./30.3./4.5./8.6.

24.2./31.3./5.5./9.6.

25.2./1.4./6.5./10.6.

26.2./2.4./7.5./11.6.

VIIKOT:

Kaalikääryleet, ruskeakastike ja
muusi,
puolukkahillo,
hedelmä.

Jauhelihamureke,
kermakastike ja
muusi,
tuoretta kurkkua,
boysenmarjakiisseli.

Uunilohi, tillikastike ja perunat,
porkkana-ananasraaste,
uuniomenakuutiot vaniljakastikkeella.

Karjalanpaisti ja perunat,
punajuuret,
kermainen mustikkarahka.

Siivutettu kananrintafile,
juustoinen kastike ja riisi,
tomaattifetasalaatti,
vadelmakiisseli.

Perinteinen sianlihakastike ja
perunat,
vispipuuro.

Samettisen pehmeä juustoinen
kasvissosekeitto,
riisipiirakka.

8,
13,
18,
23

