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31.12.2018 - 14.4.2019

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

LAUANTAI

SUNNUNTAI

31.12. / 4.2. / 11.3.

1.1. / 5.2. / 12.3.

2.1. / 6.2. / 13.3.

3.1. / 7.2. / 14.3.

4.1. / 8.2. / 15.3.

5.1. / 9.2. / 16.3.

6.1. / 10.2. / 17.3.

Talon lohikeitto,

Herkullinen juustolla ja kinkulla
täytetty possun leike ja muusia,

Kaalijauhelihapata,

Perinteinen makkarakastike ja
perunat,

Maailman parasta
kanakastiketta ja riisiä,

Isot lihapullat
kermakastikkeessa ja muusia,

Hyvin haudutettua possun
patapaistia ja muusia,

VKOT

1, 6 & 11

ruisleipä,

punajuuret,

puolukkahillo,

suolakurkut,

vuoksen piirakka,

vadelmakiisseli.

kanelipuusti.

raparperimansikkakiisseli.

mustikkakiisseli.

vispipuuro.

hedelmä.

jogurtti.

7.1. / 11.2. / 18.3.

8.1. / 12.2. / 19.3.

9.1. / 13.2. / 20.3.

10.1. / 14.2. / 21.3.

11.1. / 15.2. / 22.3.

12.1. / 16.2. / 23.3.

13.1. / 17.2. / 24.3.

Kanaleike,
cheddarjuustokastike ja muusi,

Mehevää uunilohta
smetanatillikuorrutuksella ja
muusia,

Tuorejuustolla ja pekonilla
täytetty mehevä possurulla,
paistoliemestä kastike ja
muusia,

Samettinen
porkkanasosekeitto,

Hyvin haudutettua naudan
palapaistia porkkanoiden ja
muusin kera,

Grillattu kanafile,
cheddarjuustokastiketta ja
muusia,

Mehevä
jauhelihapekonilaatikko,

porkkanaraaste,

keitetty kananmuna,

vihreä salaatti,

perunarieska,

kurkkuaraejuustosalaatti,

karpalokiisseli.

appelsiinikiisseli.

mustikkahyve.

suklaamousse.

mansikkakiisseli.

vispipuuro.

korvapuusti.

14.1. / 18.2. / 25.3.

15.1. / 19.2. / 26.3.

16.1. / 20.2. / 27.3.

17.1. / 21.2. / 28.3.

18.1. / 22.2. / 29.3.

19.1. / 23.2. / 30.3.

20.1. / 24.2. / 31.3.

Jauhelihamureketta,
ruskeakastiketta ja muusia,

Suussasulavaa possun
palapaistia ja perunaa,

Kanaa Igorin tapaan
trofiepastalla,

Pitkään haudutettua lihapataa
ja perunaa,

Talon lohikeitto,

Kaalijauhelihalaatikko,

Isot jauhelihapihvit
ruskeakastikkeessa ja muusia,

punajuurikuutiot,

tomaattia ja kurkkua,

vihreä salaatti,

punajuurisalaattia,

ruisleipä,

2, 7 & 12

3, 8 & 13

kanelipuusti.

mustikkakiisseli.

vispipuuro.

uuniomenaa
vaniljakastikkeella.

ananaskiisseli.

puolukkahillo.

jogurtti.

21.1. / 25.2. / 1.4.

22.1. / 26.2. / 2.4.

23.1. / 27.2. / 3.4.

24.1. / 28.2. / 4.4.

25.1. / 1.3. / 5.4.

26.1. / 2.3. / 6.4.

27.1. / 3.3. / 7.4.

Herkullisen pehmeät
lammaspyörykät
kermaperunoilla,

Mehevät kanavartaat,
cheddarjuustokastiketta ja
muusia,

Makkarakeitto,

Kampelaa,
ruohosipulikastiketta ja
perunaa,

Ohuet possun uunifilesiivut,
paistoliemestä kastike ja
muusia,

Kanafileet vaaleakastiketta ja
muusia,

Hyvin haudutetut
merimiespihvit,

4, 9 & 14

punajuuret,

vihreä salaatti,

vuoksen piirakka,

keitetty kananmuna,

tomaatti,

vadelmakiisseli.

vispipuuro.

pannukakku hillolla.

punaherukkakiisseli.

donitsi.

mustikkakiisseli.

hedelmä.

28.1. / 4.3. / 8.4.

29.1. / 5.3. / 9.4.

30.1. / 6.3. / 10.4.

31.1. / 7.3. / 11.4.

1.2. / 8.3. / 12.4.

2.2. / 9.3. / 13.4.

3.2. / 10.3. / 14.4.

Uunimakkaraa smetanajuustokuorrutuksella ja muusia,

Lihakeitto ylikypsästä naudan
paistista,

Herkullista uunilohta,
ruohosipulikastiketta ja
perunaa,

tomaatti,

ruisleipä,

keitetty kananmuna,

vihreä salaatti,

porkkanaraaste,

tuoretta melonia.

mansikkakiisseli.

kuningatarkiisseli.

viineri.

marjakiisseli.

Kievin kanaa vaaleakastikeella Mehukkaat lindströminpihvit Kaalikääryleet, ruskeakastike ja
ja muusia,
ruskeakastikkeessa ja perunat,
muusi,

Pitkään haudutettua naudan
patapaistia ja muusia,

5, 10 & 15
vispipuuro.

jogurtti.

