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LOUNAS  – VIIKKO 43 
 
 

MAANANTAI 21.10. 
Kasvispyörykät (m, g) 

Tomaatti-jauhelihapaistos (l, g) 
Burgundin lihapata (l, saa g) 

Jälkiruoka: Köyhät ritarit (l, saa g) 
 

TIISTAI 22.10. 
Wokkivihannes (m, g) 

Mantelikala ( m )  
Metsästäjänleike (l, saa g) 

Jälkiruoka: Talkkunarahka (l, saa g) 
 

KESKIVIIKKO 23.10. 
Juuressosekeitto (l, g) 

Riistakäristys ( m, g ) ( ruotsi) 
Tapolan musta makkara ( m ) 

Jälkiruoka: Mangovispipuuro ( m ) 
 

TORSTAI 24.10. 
Kuorrutettu kesäkurpitsa (l, g) 

Kinkku-pastavuoka ( l ) 
Aurabroiler ( l, g ) 

Jälkiruoka: Kahvikiisseli (l, g) 
 
 

PERJANTAI 25.10. 
Kasvistortillat (l) 

Jauhelihapihvi ( m, saa g) 
Sipulipihvit (m, g) 

Jälkiruoka: Ohukaiset (l, saa g) ja hillo (m, g) 
 

Ruoanlaitossa käyttämämme liha on suomalaista, ellei alkuperää ole erikseen mainittu. 
m=maidoton, g=gluteeniton, vl=vähälaktoosinen, l=laktoositon 

Ravintola pidättää itselleen oikeuden muutoksiin. 
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