
  

 
 

1 vko Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai 
 

Aamiai-
nen 

ruishiutalepuuro  
kiisseli 
hedelmä 
 

ohrahiutalepuuro  
kiisseli 
hedelmä 

kaurapuuro 
kiisseli 
hedelmä 

mannapuuro 
kiisseli 
hedelmä 

4-viljanpuuro  
kiisseli 
hedelmä 

kaurapuuro 
kiisseli 
hedelmä 

riisipuuro 
kiisseli 
hedelmä 

Lounas broilerikastike         
riisi                            
salaatti                     
rahka 

uunikala                   
keitetyt perunat 
salaatti                     
kiisseli 

grillimakkaraa         
varhaisperuna 
salaatti                     
pirtelö 

kalakeitto              
 
rahkaa 

jauhelihakastike
makaroni                   
salaatti                  
mousse 

linströminpihvi     
perunasose 
salaatti                   
kiisseli 

karjalanpaisti          
keitetty peruna 
salaatti                   
jäätelö 

Kahvi kahvileipä  
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

Päiväl-
linen 
 

nakki-
perunasose-            
laatikko 

kebabkiusaus 
 

juustokeitto            
sämpylät 

pinaattiletut ja     
pastasalaatti 
 

porkkanasose-     
keitto                     
raejuusto 

siskonmakkara-    
keitto 

broileri- kasvis-    
laatikko 

Ilta-
pala 

voileipää/                 
jogurttia 

vispipuuro /             
voileipää 

karjalanpiirakka 
ja munavoi 

tuorepuuro 
/voileipää 

voileipää,              
kananmuna 

vispipuuro /          
voileipää 

voileipää/              
jogurttia 

 
 
 
 
Voileipä tarjolla aina aamiaisella, lounaalla , päivällisellä  
 
Ruokajuomat aamiaisella: maito,tuoremehu, kahvi ja tee 
Ruokajuomat lounaalla: maito, piimä  
Ruokajuomat päivällisellä: maito, piimä 
Ruokajuomat iltapalalla: maito, piimä, mehu, kahvi, tee 
 
 
 



  

 
 

2 vko Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai 
 

Aamiai-
nen 

ruishiutalepuuro  
kiisseli 
hedelmä 
 

ohrahiutalepuuro  
kiisseli 
hedelmä 

kaurapuuro 
kiisseli 
hedelmä 

mannapuuro 
kiisseli 
hedelmä 

4-viljanpuuro  
kiisseli 
hedelmä 

kaurapuuro 
kiisseli 
hedelmä 

riisipuuro 
kiisseli 
hedelmä 

Lounas liha-peruna-            
laatiko                      
salaatti                     
kiisseli 

nakkikastike            
keitetty peruna 
salaatti                     
rahka 

broileri-
aurakastike             
pasta 
salaatti                     
hedelmäsalaatti 

jauhelihakeitto 
 
kiisseli ja 
kermavaahto 

kaalikääryleet      
perunasose 
salaatti                  
pirtelö 

kalapihvi                
keitetyt perunat   
kastike 
salaatti                   
mousse 

porsaanlihapata   
kermaperunat      
salaatti                  
jäätelö 

Kahvi kahvileipä  
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

Päiväl-
linen 
 

kalakeitto makaronilaatikko kukkakaalikeitto  kinkkumunakas riisipuuro kasviskeitto ja 
raejuusto 

parsakaali-
juustokiusaus 

Ilta-
pala 

voileipä/                   
jogurtti 

vispipuuro/             
voileipä 

karjalanpiirakka 
ja munavoi 

tuorepuuro/          
voileipä 

voileipä                 
kananmuna 

vispipuuro/           
voileipä 

voileipä/                
jogurtti 

 
 
 
 
Voileipä tarjolla aina aamiaisella, lounaalla ja päivällisellä 
 
Ruokajuomat aamiaisella: maito,tuoremehu, kahvi ja tee 
Ruokajuomat lounaalla: maito, piimä  
Ruokajuomat päivällisellä: maito, piimä 
Ruokajuomat iltapalalla: maito, piimä, mehu, kahvi, tee 
 
 



  

 
 

3 vko Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai 
 

Aamiai-
nen 

ruishiutalepuuro  
kiisseli 
hedelmä 
 

ohrahiutalepuuro  
kiisseli 
hedelmä 

kaurapuuro 
kiisseli 
hedelmä 

mannapuuro 
kiisseli 
hedelmä 

4-viljanpuuro  
kiisseli 
hedelmä 

kaurapuuro 
kiisseli 
hedelmä 

riisipuuro 
kiisseli 
hedelmä 

Lounas pestokanaa             
riisi 
salaatti                     
kiisseli 

jauhelihapuikko      
perunasose 
salaatti                     
rahka 

uunilohi                   
keitetyt perunat      
salaatti                     
kaura-
omenapaistos 

kanakeitto 
 
pannukakku ja 
hillo 

tilliliha                      
keitetty peruna 
salaatti                     
rahka 

makkarakastike    
perunasose 
salaatti                  
kiisseli 

lihamureke           
keitetty peruna 
sienikastike 
salaatti                   
mousse 

Kahvi kahvileipä  
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

Päiväl-
linen 
 

makkarapasta kaalikeitto porkkanakeitto maksalaatikko kalakeitto tomaattinen 
linssikeitto 

tonnikala-
pastavuoka 

Ilta-
pala 

voileipä/                  
jogurtti 

vispipuuro/              
voileipä 

karjalanpiirakka 
ja munavoi 

tuorepuuro/       
voileipä 

voileipä                    
kananmuna 

vispipuuro/           
voileipä 

voileipä/                
jogurtti 

 
 
 
 
Voileipä tarjolla aina aamiaisella, lounaalla ja päivällisellä 
 
Ruokajuomat aamiaisella: maito,tuoremehu, kahvi ja tee 
Ruokajuomat lounaalla: maito, piimä  
Ruokajuomat päivällisellä: maito, piimä 
Ruokajuomat iltapalalla: maito, piimä, mehu, kahvi, tee 
 
 



  

 
 

4 vko Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai 
 

Aamiai-
nen 

ruishiutalepuuro  
kiisseli 
hedelmä 
 

ohrahiutalepuuro  
kiisseli 
hedelmä 

kaurapuuro 
kiisseli 
hedelmä 

mannapuuro 
kiisseli 
hedelmä 

4-viljanpuuro  
kiisseli 
hedelmä 

kaurapuuro 
kiisseli 
hedelmä 

riisipuuro 
kiisseli 
hedelmä 

Lounas kanaviillokki            
riisi 
salaatti                     
kiisseli 

uunimakkara           
lohkoperuna 
salaatti                     
rahka 

mantelikala             
keitetty peruna 
salaatti                     
hedelmäpaistos 

lihapyörykät       
juuresmuusi       
kastike                 
salaatti                
kiisseli 

porsaanliha-            
kastike                     
keitetty peruna 
salaatti                    
pirtelö 

jauhelihakastike   
makaroni 
salaatti                   
jäätelö 

broilerikastike      
viipaleperuna 
salaatti                  
rahka 

Kahvi kahvileipä  
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

Päiväl-
linen 
 

parsakaalikeitto jauhelihakiusaus pinaattikeitto ja 
kananmuna 
 

riisipuuro juures-sosekeitto nakkikeitto kinkkukiusaus 

Ilta-
pala 

voileipä/                  
jogurtti 

vispipuuro/              
voileipä 

karjalanpiirakka tuorepuuro/       
voileipä 

voileipä                    
kananmuna 

vispipuuro/           
voileipä 

voileipä/                
jogurtti 

 
 
 
 
Voileipä tarjolla aina aamiaisella, lounaalla ja päivällisellä 
 
Ruokajuomat aamiaisella: maito,tuoremehu, kahvi ja tee 
Ruokajuomat lounaalla: maito, piimä  
Ruokajuomat päivällisellä: maito, piimä 
Ruokajuomat iltapalalla: maito, piimä, mehu, kahvi, tee 
 
 



  

 
5 vko Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai 

 
Aamiai-
nen 

ruishiutalepuuro  
kiisseli 
hedelmä 
 

ohrahiutalepuuro  
kiisseli 
hedelmä 

kaurapuuro 
kiisseli 
hedelmä 

mannapuuro 
kiisseli 
hedelmä 

4-viljanpuuro  
kiisseli 
hedelmä 

kaurapuuro 
kiisseli 
hedelmä 

riisipuuro 
kiisseli 
hedelmä 

Lounas jauhemaksapihvi   
keitetty peruna      
kastike 
salaatti                     
rahka 

uunikala                 
pinaattimuusi         
kastike 
salaatti                     
kiisseli 

makkara-                 
stroganoff               
keitetty peruna 
salaatti                     
hedelmäsalaatti 

broilerikiusaus   
salaatti             
 
kiisseli 

kaalilaatikko 
puolukkahillo           
mousse 
 

riistapyörykät       
röstiperunat         
kastike 
salaatti                  
rahka 

porsaanfilettä       
kermaperuna       
sienikastike 
salaatti                   
jääte 

Kahvi kahvileipä  
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

Päiväl-
linen 
 

lasagne kasviskeitto ja 
raejuusto 

 
täytetty munakas 

poro-
juustokeitto 

tomaattikeitto        
raejuusto 

jauhelihakeitto tonnikala-pasta-  
vuoka 

Ilta-
pala 

voileipä/                  
jogurtti 

vispipuuro/              
voileipä 

karjalanpiirakka 
ja munavoi 

tuorepuuro/       
voileipä 

voileipä                    
kananmuna 

vispipuuro/           
voileipä 

voileipä/                
jogurtti 

 
 
 
 
Voileipä tarjolla aina aamiaisella, lounaalla ja päivällisellä 
 
Ruokajuomat aamiaisella: maito,tuoremehu, kahvi ja tee 
Ruokajuomat lounaalla: maito, piimä  
Ruokajuomat päivällisellä: maito, piimä 
Ruokajuomat iltapalalla: maito, piimä, mehu, kahvi, tee 
 
 
’ 



  

6 vko Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai 
 

Aamiai-
nen 

ruishiutalepuuro  
kiisseli 
hedelmä 
 

ohrahiutalepuuro  
kiisseli 
hedelmä 

kaurapuuro 
kiisseli 
hedelmä 

mannapuuro 
kiisseli 
hedelmä 

4-viljanpuuro  
kiisseli 
hedelmä 

kaurapuuro 
kiisseli 
hedelmä 

riisipuuro 
kiisseli 
hedelmä 

Lounas kasvispihvi               
keitetty peruna      
jogurttikastike 
salaatti                     
rahka 

kalakastike              
perunasose 
salaatti                     
kiisseli 

broileripihvi            
vihannesriisi            
kastike 
salaatti                     
jäätelö 

paist.makkara     
perunasose        
salaatti                
suklaapuuro 

uunikala                   
röstiperunat      
salaatti                     
kiisseli 

lihapyörykät         
keitetty peruna    
kastike 
salaatti                   
rahka 

broileri-
smetana-pata      
riisi 
salaatti                  
mousse 

Kahvi kahvileipä  
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

kahvileipä 
kahvi, tee 

Päiväl-
linen 
 

nakki-
perunasose-            
laatikko 

maksalaatikko riisipuuro 
 

soija-
kasviskeitto 

jauheliha-      
keitto 

parsakeitto kinkkukiusaus 

Ilta-
pala 

voileipä/                  
jogurtti 

vispipuuro/             
voileipä 

karjalanpiirakka      
ja munavoi 

tuorepuuro/       
voileipä 

voileipä                    
kananmuna 

vispipuuro/           
voileipä 

voileipä/                
jogurtti 

 
 
 
Voileipä tarjolla aina aamiaisella, lounaalla ja päivällisellä 
 
Ruokajuomat aamiaisella: maito,tuoremehu, kahvi ja tee 
Ruokajuomat lounaalla: maito, piimä  
Ruokajuomat päivällisellä: maito, piimä 
Ruokajuomat iltapalalla: maito, piimä, mehu, kahvi, tee 
 


