
MÄNTTÄ-VILPPULA
RUOKALISTA PÄIVÄKODIT  Aterioilla tarjolla, maito, näkkäri, levite, salaatinkastike

PÄÄRUOKA ON LAKTOOSITONTA
Aamupala                 Lounas Välipala

VIIKOT

ma Kaurahiutalepuuro, leikkele, kurkku Talon päivä mansikkakiisseli, leipä

33 ti 4-viljanpuuro, juusto, tomaatti Jauhelihakeitto ruisleipä, juusto, kasvispala marjarahka, leipä

ke Ruishiutalepuuro, mustikat, leikkele Broilerikastike, kaurasuurimo vihreä salaatti ruusunmarjakiisseli

to Tummamannapuuro, maksamakkara, paprika Kalapuikot, perunat, kermaviilikastike Porkkanaraaste mustikkapaistos, vaniljavaahto
pe Vehnähiutalepuuro, juusto, hedelmä Kinkkukiusaus kaali-puolukkasalaatti, punajuuri leipä, hedelmä

 
ma Jugurtti, leipä, leikkele, kasvis Juustoinen kalakeitto Ruispala, kurkkuviipale puolukkavispipuuro

34 ti Riisihiutalepuuro maitoon, kaneli, leikkele, tomaatti Possukastike, perunat Säräkasvikset kuningatarkiisseli
ke Ohrahiutalepuuro, marjoja, leikkele Lasagne Vihreä salaatti mansikkasmoothie, leipä

to Kaurahiutalepuuro, juusto, paprika Uunimakkara, perunamuusi Porkkanaraaste Hedelmäsalaatti, leipä

 pe Ruishiutalepuuro, mustikat, maksamakkara Perhetilan kanajuusresvuoka Marinoitu kaalisalaatti leipä, kasvispala

 

ma Kaurahiutalepuuro, leikkele, hedelmä Talon keitto ruisleipä, maksamakkara marjajugurtti

ti Vehnähiutalepuuro, maksamakkara,pikku tomaatit Appelsiinikala, perunat Kiinankaalisalaatti mustaherukkakiisseli

35 ke 4-viljanpuuro, kananmuna, kurkku Jauhelihakastike, spagetti porkkanaraaste karjalanpiirakka

to Murot, kiisseli, leipä, juusto, kasvispala Broileripyörykkä, perunat, kermaviilikasti Vihreä salaatti jäätelö

pe Kaurahiutalepuuro, leikkele, hedelmä Lapinkeitto Talon sämpylä, juusto hedelmä, leipä

 

ma Vehnähiutalepuuro, leikkele, kurkku Kana-makaronilaatikko Kaalisalaatti raparperi-mansikkakiisseli, leipä

ti Ruishiutalepuuro, marjat, juusto Talon päivä banaanijugurtti, leipä

36 ke Kaurahiutalepuuro, maksamakkara, paprika Lohikiusaus Vihreä salaatti minilihapiirakka, tuorepala

to Riisihiutalepuuro maitoon, kaneli, leikkele, tomaatti Pinaattiletut pastasalaatti, puolukkahillo vaniljakiisseli, tuoresose, leipä
pe 4-viljanpuuro, tuoresose,leikkele Nakkikeitto  ruisleipä, juusto leipä, hedelmä

 
ma Karjalanpiirakka, kananmuna, kasvispala Välimerellinen kasviskiusaus Kaalisalaatti suklaapuuro/ hedelmävispipuuro

37 ti Tummamannapuuro, leikkele, pikku tomaatti Hernekeitto Talon sämpylä, juusto ohukaiset/ pannari, tuorehillo
ke Vehnähiutalepuuro, tuorepala Jauheliha-perunasoselaatikko Vihreä salaatti mangokiisseli, leipä

to Kaurahiutalepuuro, leikkele, hedelmä Kalapyörykät, perunat, kermaviilikastike Vihreä salaatti Talon päivä

pe 4-viljanpuuro, marjoja, juusto Nuudelivuoka Kaalisalaatti leipä, hedelmä

 

ma Kaurahiutalepuuro, leikkele, kurkku Broilerikeitto Ruisleipä, kasvispala vadelmakiisseli, leipä

ti ohrahiutalepuuro maitoon Makkarakastike, perunat vihreä salaatti sämpylä, kasvipala

38 ke 4-viljanpuuro, juusto, tomaatti Kasvissosekeitto Karjalanpiirakka omena-kaurapaistos, vaniljavaahto

to Vehnähiutalepuuro, juusto, paprika Kalamureke, perunamuusi vihreä salaatti hedelmäsmoothie, leipä

pe Ruishiutalepuuro, maksamakkara, tuorepala Pulled pastavuoka kaalisalaatti leipä, hedelmä
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