HÄMEENLINNAN ATERIAPALVELU M&M OY
Puhelin: 045-1824 111

27.8.2018 - 9.12.2018

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

LAUANTAI

SUNNUNTAI

27.8. / 1.10. / 5.11.

28.8. / 2.10. / 6.11.

29.8. / 3.10. / 7.11.

30.8. / 4.10. / 8.11.

31.8. / 5.10. / 9.11.

1.9. / 6.10. / 10.11.

Perinteinen sianlihakastike ja
perunat,
punajuuret,
marjakiisseli.

Herkullinen uunilohi
smetanakuorrutuksella ja
muusi,
keitetty kananmuna,
voicroissant.

Kaalijauhelihakeitto,

2.9. / 7.10. / 11.11.
Iso possun ulkofilepihvi
uunissa hyvin haudutettuna,
paistoliemestä kastike ja
muusi,

ruisleipä.

hedelmä.

5.9. / 10.10. / 14.11.

6.9. / 11.10. / 15.11.

7.9. / 12.10. / 16.11.

8.9. / 13.10. / 17.11.

Jauhelihapihvit
kermakastikkeessa ja
muusia,
tomaattisipulisalaatti,
mansikkakiisseli.

Kanafileet vaalealla
kastikkeella ja muusia,

9.9. / 14.10. / 18.11.
Pehmeäksi haudutettua
naudan palapaistia
porkkanoiden ja muusin
kera,

vispipuuro.

korvapuusti.

Aurinkoinen kanakeitto,
riisipiirakka,
mustikkakiisseli.

Juustoiset jauhelihapihvit Hyvin haudutettua naudan
kermakastikkeessa ja muusi, patapaistia ja perunaa,
porkkanaraaste,
tomaatti,
vispipuuro.
hedelmäsalaatti.

3.9. / 8.10. / 12.11.

4.9. / 9.10. / 13.11.

Jauhelihamureketta,
ruskeaa kastiketta ja
muusia,
punajuurisalaattia,
naminamimunkki.

Suussasulavat kanavartaat
cheddarjuustokastikkeella ja
muusilla,
vihreä salaatti,
pannukakku hillolla.

Kermainen lohikeitto,
ruisleipä,
vadelmakiisseli.

Uunimakkaraa herkullisella
smetanajuustokuorrutuksella ja
muusilla,
suolakurkut,
tuoretta melonia.

10.9. / 15.10. / 19.11.

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.

Ohuet possun ulkofilesiivut,
paistoliemestä kastike ja
muusi,
porkkanaraaste,
vispipuuro.

Grillattu kanafile
cheddarjuustokastikkeessa ja
muusi,
vihreä salaatti,
appelsiinikiisseli.

Perinteinen lihakeitto
ylikypsästä naudan
sisäpaistista,
ruisleipä,
mustikkahyve.

Kaalijauhelihapata,

16.9. / 21.10. / 25.11.
Iso, mehevä
possupekonirulla,
paistoliemestä kastike ja
muusi,

puolukkahillo.

hedelmä.

22.9. / 27.10. / 1.12.
Mehevät lindströminpihvit
ruskeassa kastikkeessa ja
muusi,

23.9 / 28.10. / 2.12.
Maukas
jauhelihapekonilaatikko,

vispipuuro.

korvapuusti.

Pitkät pekoninakit, ruskea Uunilohta tillikastikkeella ja
kastike ja muusi,
muusilla,
tomaatti,
keitetty kananmuna,
voicroissant.
kuningatarkiisseli.
17.9. / 22.10. / 26.11.

19.9. / 24.10. / 28.11.

20.9. / 25.10. / 29.11.

21.9. / 26.10. / 30.11.

Juustoinen
porkkanasosekeitto,
riisipiirakka,
tuoretta melonia.

18.9. / 23.10. / 27.11.
Isot lihapullat
kermakastikkeessa ja
muusia,
punajuurisalaatti,
mustikkakiisseli.

Makkarastroganov ja
perunaa,
tomaattia ja raejuustoa,
pannukakku hillolla.

Kermainen lohikeitto,
ruisleipä,
mansikkakiisseli.

Kievin kanaa, vaaleakastike
ja muusi,
porkkanaraaste,
mangorahka.

24.9. / 29.10. / 3.12.

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.

Leivitetty turskafile,
tillikastike ja muusia,
kurkkua ja raejuustoa,

Perinteinen
siskonmakkarakeitto,
tuore sämpylä,
uuniomenaa ja
vaniljakastiketta.

Herkullinen kanakastike
riisillä,
vihreä salaatti,

Suussasulava
kalkkunapekonirulla,
paistoliemestä kastike ja muusi,
tomaatti,

Hyvin haudutettu
karjalanpaisti ja perunat,
punajuuret,

Kaalikääryleet, ruskea
kastike ja muusi,

Mehevää possun palapaistia
ja muusia,

voicroissant.

vispipuuro.

vadelmakiisseli.

puolukkahillo.

hedelmä.

suklaamousse.

VKOT
35 & 40
& 45

36 & 41
& 46

37 & 42
& 47

38 & 43
& 48

39 & 44
& 49

