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MA TI KE TO PE LA SU VKO

16.5./20.6./25.7. 17.5./21.6./26.7. 18.5./22.6./27.7. 19.5./23.6./28.7. 20.5./24.6./29.7. 21.5./25.6./30.7. 22.5./26.6./31.7.

Herkullinen porsaanleike, 
viherpippurikastiketta ja 

kermaperuna,
Maukkaista kesän kasviksista 

kesäkeitto, Värikäs kanakastike ja riisiä, 

Uunissa haudutetut 
silakkarullat 

smetanakastikkeella ja muusia,
Perinteiset jauhelihapyörykät, 
ruskeaa kastiketta ja muusia, Herkullinen kinkkukiusaus,

Talon kermaista possun 
palapaistia ja muusia, 20, 25, 30

mummon kurkut, sulhaspiirakka, vihersalaatti, tomaatti-sipulisalaatti, suolakurkku,
boysenmarjakiisseli. trooppinen rahka. mangokiisseli. omenakiisseli. melonia puolukkavispipuuro. viili.

23.5./27.6./1.8. 24.5./28.6./2.8. 25.5./29.6./3.8. 26.5./30.6./4.8. 27.5./1.7./5.8. 28.5./2.7./6.8. 29.5./3.7./7.8.

Herkullista kievin kanaa, 
kermaista kastiketta ja muusia,

Maistuvaa jauhelimureketta, 
ruskeaa kastiketta ja 

kermaperunaa, 

Mehevää uunilohta 
smetanakuorrutuksella ja 

muusia, 
Mummon makkarakastike ja 

muusia, Herkullinen kanakeitto, Jauheliha-pekonilaatikko,
Mureaa naudanlihakastiketta ja 

muusia, 21, 26, 31

vihersalaatti, suolakurkkua, aurinkosalaatti, punajuurikuutio, sulhaspiirakka,
raparperikiisseli. hedelmäsalaatti. mustaherukkakiisseli. melonia. ruusunmarjakiisseli. kesäpulla. hedelmä.

*MUSTIKKAPIIRAKKAPÄIVÄ

30.5./4.7./8.8. 31.5./5.7./9.8. 1.6./6.7./10.8. 2.6./7.7./11.8. 3.6./8.7./12.8. 4.6./9.7./13.8. 5.6./10.7./14.8.

Talon perinteinen lohikeitto,
Pitkään haudutettu (nauta) 

stroganov ja muusia, 
Aurinkoinen mangokanakastike 

ja riisiä,
Jauhemaksapihvit, ruskeaa 
kastiketta ja keitinperunaa, 

Mureaa rosepippuripossua ja 
muusia, Mehevä broilerkiusaus, 

Herkullista naudan palapaistia 
ja muusia, 22, 27, 32

ruiskuutio, vihersalaatti, tomaattia, puolukkahillo, vihersalaatti,
mustikkakiisseli. melonia. appelsiinikiisseli. kuningatarkiisseli. aprikoosirahka. iso korvapuusti. hedelmä.

6.6./11.7./15.8. 7.6./12.7./16.8. 8.6./13.7./17.8. 9.6./14.7./18.8. 10.6./15.7./19.8. 11.6./16.7./20.8. 12.6./17.7./21.8.

Sipulilla täytetty pannupihvi, 
ruskeaa kastiketta ja 

keitinperunaa, Mehevää lohilaatikkoa,
Maukas makkaravuoka ja 

muusia,
Igorin kanakastike ja 

trofiepastaa,
Iloinen järvikalapihvi, 

sitruunakastike ja muusia, Maistuva jauhelihakeitto,
Pitkään haudutettua 

possunpatapaistia ja muusia, 23, 28, 33

mummon kurkut, tomaattia ja kurkkua, punajuurikuutio, vihersalaatti, tomaatti-sipulisalaatti,
mansikkakiisseli. omenarahka. melonia. aurinkoinenkiisseli. omena-kanelikiisseli. kuningatarvispipuuro. jogurtti.

13.6./18.7./22.8. 14.6./19.7./23.8. 15.6./20.7./24.8. 16.6./21.7./25.8. 17.6./22.7./26.8. 18.6./23.7./27.8. 19.6./24.7./28.8.

Täyteläinen rosepippuri 
kanakastike  ja muusia,

Mureaa possua 
paprikakastikkeessa ja muusia,

Maistuvaa 
kaalijauhelihalaatikkoa, Talon kermainen lohikeitto,

Maailman paras kanakastike ja 
riisiä,

Perinteinen nakkikastike ja 
muusia, 

Talon herkullinen härkäruukku 
ja muusia, 24, 29, 34

vihersalaatti, punajuurikuutio, puolukkahilloa, ruiskuutio, tomaattia ja kurkkua,
vadelmakiisseli. aprikoosikiisseli. mansikka-raparperikiisseli. melonia. mangovispipuuro. kinuskikampa. hedelmä.

*TOUKOKUUN 25. PÄIVÄ TOIMITETAAN HELATORSTAIN 26.5. SEKÄ 27.5-29.5. KYLMÄT ATERIAT JA 
*KESÄKUUN 23. PÄIVÄ TOIMITETAAN KYLMÄT ATERIAT PE 24.6.-SU 26.6


