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RUOKALISTA 4.9.2017 - 17.12.2017
MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

LAUANTAI

SUNNUNTAI

4.9. / 9.10. / 13.11.

5.9. / 10.10. / 14.11.

6.9. / 11.10. / 15.11.

7.9. /12.10. / 16.11.

8.9. / 13.10. / 17.11.

9.9. / 14.10. / 18.11.

10.9. /15.10. / 19.11.

VIIKOT:

Pennepastaa tomaattisella
jauhelihakastikkeella,
punajuurisalaatti,
mustikkahyve.

Pitkät pekoninakit, ruskeakastike ja
muusi,
tuoretta kurkkua, kuningatarkiisseli.

Aurinkoinen
kanakeitto,
sämpylä,
vispipuuro.

Voissa paistetut muikut, tillikastike ja
muusi,
porkkanaraaste,
amerikkalainen pannukakku
kermavaahdolla ja vadelmahillolla.

Ylikypsää
possunniskaa, paistoliemestä kastike
ja muusi,
tomaattia,
croissant.

Bataattikeitto
höystettynä kanakuutioilla,
riisipiirakka.

Kinkkukiusaus,
mustikkakiisseli.

36, 41
& 46

11.9. / 16.10. / 20.11.

12.9. / 17.10. / 21.11.

13.9. / 18.10. / 22.11.

14.9. / 19.10. / 23.11.

15.9. / 20.10. / 24.11.

16.9. / 21.10. / 25.11.

17.9. / 22.10. / 26.11.

VIIKOT:

Grillattu kanafile,
cheddarjuustokastike ja muusi,
tomaattia ja raejuustoa,
mansikkakiisseli.

Sipulipihvit jauhelihasta, ruskeakastike
ja muusi,
kurkkusalaatti,
keksiä ja juustoja.

Possun palapaisti ja perunat,
punajuuret,
lettu vadelmahillolla.

Makkarakeitto,
ruisleipä,
marjakiisseli.

Uunilohi, persiljakastike ja muusi,
kananmuna,
uuniomenaa vaniljakastikkeella.

Kanakastike ja riisi,
korvapuusti.

Lindströminpihvit, ruskeakastike ja
muusi,
vadelmakiisseli.

37, 42
& 47

18.9. / 23.10 / 27.11.

19.9. / 24.10. / 28.11.

20.9. / 25.10. / 29.11.

21.9. / 26.10. / 30.11.

22.9. *KYLMÄ /
27.10. / 1.12.

23.9. / 28.10. / 2.12.

24.9. / 29.10. / 3.12.

VIIKOT:

Juustoinen porkkanasosekeitto
höystettynä pekonilla, riisipiirakka,
amerikkalainen pannukakku
kermavaahdolla ja mansikkahillolla.

Voissa paistetut silakkapihvit,
tillikastike ja muusi, porkkanaraaste,
mangorahka.

Itsesuolattu possun ulkofile ohueksi
siivutettuna, paistoliemestä kermainen
kastike ja muusi,
punajuurisalaatti,
mansikkasuukko.

Kanaa kievin tapaan, vaaleakastike ja
muusi,
vihreä salaatti,
mustikkakiisseli.

Lihakeitto ylikypsästä naudan
sisäpaistista,
ruisleipä,
vispipuuro.

Lihapullat, kermainen kastike ja
muusi,
hedelmä.

Kaalikääryleet, ruskeakastike ja
muusi,
puolukkahillo.

38, 43
& 48

25.9. / 30.10. / 4.12.

26.9. / 31.10. / 5.12.

27.9. / 1.11. / 6.12.

28.9. / 2.11. / 7.12.

29.9. / 3.11. / 8.12.

30.9. / 4.11. / 9.12.

1.10. / 5.11. / 10.12.

VIIKOT:

Uunimakkaraa
smetanajuustokuorrutteella,
ruskeakastike ja muusi,
suolakurkut,
suklaamousse.

Hernekeitto,
ruisleipä,
lettu mansikkahillolla.

Uunilohi herkullisella
smetanatillikuorrutteella, vaaleakastike
ja muusi,
kananmuna,
puolukkakiisseli.

Perinteinen sianlihakastike ja perunat,
tomaattia ja raejuustoa,
kermainen ananasrahka.

Hedelmäinen kanakastike ja riisi,
porkkanaraaste,
kuningatarkiisseli.

Kaalijauhelihapata,
puolukkahillo.

Hyvin haudutettu karjalanpaisti ja
perunat,
marjakiisseli.

39, 44
& 49

2.10. / 6.11. / 11.12.

3.10. / 7.11. / 12.12.

4.10. / 8.11. / 13.12.

5.10. / 9.11. / 14.12.

6.10. / 10.11. / 15.12.

7.10. / 11.11. / 16.12.

8.10. / 12.11. / 17.12.

VIIKOT:

Grillattu kanafile,
cheddarjuustokastike ja muusi,
mansikkakiisseli.

Hyvin haudutettu porsaan kyljys,
liemestä tehty kastike ja perunat,
piimäkakkua.

40, 45
& 50

Lohikeitto,
ruisleipä,
mustikkakiisseli.

Kanavartaat, cheddarjuustokastike ja Juustoiset jauhelihapihvit, ruskeakastike Tapolan mustamakkaraa, puolukkahilloa
Suussa sulavat merimiespihvit,
riisi,
ja muusi,
ja muusi,
suolakurkut,
tomaattisipulisalaatti,
punajuurisalaatti,
vihreä salaatti,
amerikkalainen pannukakku
vispipuuro.
keksejä.
uuniomenaa vaniljakastikkeella.
kermavaahdolla ja mansikkahillolla.

*22.9. PERJANTAINA POIKKEUKSELLISESTI KYLMÄ ATERIA.

