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RUOKALISTA 12.6. - 3.9. 2017
MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

LAUANTAI

SUNNUNTAI

12.6. / 10.7. / 7.8.

13.6. / 11.7. / 8.8.

14.6. / 12.7. / 9.8.

15.6. / 13.7. / 10.8.

16.6. / 14.7. / 11.8.

17.6. / 15.7. / 12.8.

18.6. / 16.7. / 13.8.

VIIKOT:

Lindströminmureke, ruskeakastike ja
perunat, porkkanaraaste,
hedelmäsalaatti.

Hedelmäinen kanakastike ja riisi,
kotimaista kurkkua,
keksiä ja juustoa.

Lihapullat, ruskeakastike ja perunat,
punajuuret,
mustikkahyve.

Pitkät pekoninakit, ruskeakastike ja
muusi, sinappikurkkusalaatti,
amerikkainen pannukakku
kermavaahdolla ja mansikkahillolla.

Lohikeitto,
riisipiirakka,
suklaamousse.

Kanafilettä suikaleina,
cheddarjuustokastike ja riisi, tuoretta
melonia.

Hyvin haudutettu porsaan kyljys,
liemestä kastike ja perunat,
vispipuuro.

24, 28
& 32

19.6. / 17.7. / 14.8.

20.6. / 18.7. / 15.8.

21.6. / 19.7. / 16.8.

22.6. / 20.7. / 17.8.

**23.6. / 21.7. / 18.8.

24.6. / 22.7. / 19.8.

25.6. / 23.7. / 20.8.

VIIKOT:

Siskonmakkarakeitto,
ruisleipä,
mustikkakiisseli.

Juustoiset jauhelihapihvit,
ruskeakastike ja muusi,
punajuurisalaatti,
uuniomenaa vaniljakastikkeella.

Suussa sulavaa possun palapaistia ja
perunat, tomaattikurkkusalaatti,
croissant.

Uunilohi, tillikastike ja perunat,
kananmuna,
puolukkakiisseli.

26.6. / 24.7. / 21.8.

27.6. / 25.7. / 22.8.

28.6. / 26.7. / 23.8.

29.6. / 27.7. / 24.8.

Kaalikääryleet, ruskeakastike ja
perunat,
puolukkahillo,
hedelmäkiisseli.

Lohikeitto,
ruisleipä,
naminamimunkki.

Mustamakkaraa, puolukkahilloa ja
muusia,
lohileipänen,
amerikkalainen pannukakku
kermavaahdolla ja vadelmahillolla.

3.7. / 31.7. / 28.8.

4.7. / 1.8. / 29.8.

5.7. / 2.8. / 30.8.

6.7. / 3.8. / 31.8.

Uunilohi, tillikastike ja perunat,
kananmuna,
croissant.

Uunimakkaraa herkullisella
smetanajuustokuorrutteella,
ruskeakastike ja muusi, suolakurkut,
lettu hillolla.

Juustoinen jauhelihamureke,
ruskeakastike ja perunat,
porkkanaraaste,
marjakiisseli.

Lihakeitto ylikypsästä naudanlihasta,
ruisleipä,
leipäjuustoa ja lakkahilloa.

**23.6. kylmä ateria
*Uuden perunan kaudella käytämme Lammin Ojamäen tilan pestyä uutta perunaa.

Grillattu kanafile, vaaleakastike ja riisi, Pennepastaa mehevällä tomaattisella Hyvin haudutetut merimiespihvit,
kotimainen tomaatti,
jauhelihakastikkeella ja
hedelmä.
lettu hillolla.
juustokuorrutuksella, vispipuuro.

30.6. / 28.7. / 25.8.

25, 29
& 33

1.7. / 29.7. / 26.8.

2.7. / 30.7. / 27.8.

VIIKOT:

Juustoinen kasviskeitto, ruisleipä.

Possun patapaistia ja perunat,
mustikkakiisseli.

26, 30
& 34

7.7. / 4.8. / 1.9.

8.7. / 5.8. / 2.9.

9.7. / 6.8. / 3.9.

VIIKOT:

Hyvin haudutettu karjalanpaisti ja
perunat,
punajuuret,
vispipuuro.

Kievin kanaa, kastike ja muusi,
korvapuusti.

Perinteinen sianlihakastike ja
perunat,
mansikkakiisseli.

27, 31
& 35

Kanavartaat, cheddarjuustokastike ja
Itsesuolattu possun ulkofile uunissa
riisi, kotimaista tomaattia ja raejuustoa, kypsennettynä, paistoliemestä kastike
keksiä ja juustoa.
ja perunat,
kotimaista kurkkua,
kuningatarkiisseli.

