
 

 

 
 

Lounaslista vko I 
Viikot 27, 30, 33, 36 ja 39 

 
Maanantai 

 
Bataattisosekeitto, paahdettuja kurpitsansiemeniä 

Uunimakkara, hunajajuurekset, tomaattikastike 
 

Tiistai 
 

Kasvisminestronekeitto, smetana 
Uunimakkara, hunajajuurekset, tomaattikastike 

Lihapullat, paistetut perunat ja kermakastike 
 

Keskiviikko 
 

Katkarapukeitto 
Kaalikääryleet, keitetyt perunat, ruskeakastike 

Torstai 
 

Hernekeitto 
Paistettua ahventa, perunagnocchi, korvasienikastike 

 
Perjantai 

 
Savupaprikakeitto 

Burgundinpata, keitetyt perunat, smetana 
Lauantai 

 
Tomaatti-linssikeitto 

Limellä ja korianterilla maustettu kanawokki 
 

Sunnuntai 
 

Parsakeitto 
Pannupihvi, paistetut perunat, sienikastike 

 

Lounaspöytä tarjolla joka päivä klo 11-15.  
Lounaspöytään kuuluu runsas salaattipöytä, leipä ja vesi sekä jälkiruokana jäätelö ja kahvi tai tee. 

 

Koko lounaspöytä 12 € (ma-pe) / 15 € (la-su) tai keittolounas 9,50 € (ma-pe) / 12,50 € (la-su) 
Lapset -30 % (8-12 v.), -50 % (3-7 v.) 

 
 
 



 

 

 
 

Lounaslista vko II 
Viikot 28, 31, 34 ja 37 

 
Maanantai 

 
Kylmäsavulohipasta 
Tomaatti-linssikeitto 

 
Tiistai 

BBQ-kanankoivet, grillattua maissia 
Lohikeitto 

 
 

Keskiviikko 
Silakkapihvit, perunamuusi, höyrytetyt kasvikset 

Kanakeitto 
 
 

Torstai 
 

Karamellipossua, mausteinen riisi ja kevätvihanneksia 
Hernekeitto 

 
Perjantai 

Timjamivoissa paistettua maissikananrintaa 
Ranskalainen sipulikeitto 

 
 

Lauantai 
Riistakäristys, perunamuusi, puolukkasurvos 

Pinaattikeitto ja kananmuna 
 

Sunnuntai 
 

Turskan seläke, tilliperunat, fenkolia ja porkkanaa 
Paahdettu kurpitsakeitto 

 

Lounaspöytä tarjolla joka päivä klo 11-15.  
Lounaspöytään kuuluu runsas salaattipöytä, leipä ja vesi sekä jälkiruokana jäätelö ja kahvi tai tee. 

 

Koko lounaspöytä 12 € (ma-pe) / 15 € (la-su) tai keittolounas 9,50 € (ma-pe) / 12,50 € (la-su) 
Lapset -30 % (8-12 v.), -50 % (3-7 v.) 

 
 
 



 

 

 
Lounaslista vko III 
Viikot 29, 32, 35 ja 38 

 
Maanantai 

 
Bouillabaisse 

Chili con carne, riisi 
 

Tiistai 
 

Juuressosekeitto 
Mozzarella-kanaa ja paahdettuja kirsikkatomaatteja 

 
Keskiviikko 

 
Lihakeitto 

Kana curry, jasmiiniriisi, minttujogurtti 
 

Torstai 
 

Hernekeitto 
Pasta carbonara 

 
Perjantai 

Kukkakaalikeitto 
Lohikiusaus 

 
Lauantai 

 
Borssikeitto 

Kokonaisena paistettua porsaan sisäfilettä, pippurikastike, paistettua kesäkurpitsaa 
 

Sunnuntai 
 

Tomaatti-vuohenjuustokeitto 
Kanan rintafilettä, maapähkinäkastike, kevätsipulicous-cous 

 
 

Lounaspöytä tarjolla joka päivä klo 11-15.  
Lounaspöytään kuuluu runsas salaattipöytä, leipä ja vesi sekä jälkiruokana jäätelö ja kahvi tai tee. 

 

Koko lounaspöytä 12 € (ma-pe) / 15 € (la-su) tai keittolounas 9,50 € (ma-pe) / 12,50 € (la-su) 
Lapset -30 % (8-12 v.), -50 % (3-7 v.) 


