
JOULUMENU

1. POSSU 24,90 €

 – sinappikuorrutettu possunpaisti, porkkanalaatikko, lanttulaatikko, 
perunalaatikko, rosolli, Waldorfin salaatti, sienisalaatti, katkarapukima-
ra, kananmunan puolikkaat, kylmäsavulohi

2. HÄRKÄ  24,90 €
  – jouluinen härkäpata, kermaperunat, punajuurigratiini, Waldorfin 

salaatti, vihersalaatti, katkarapukimara 

3. BROILER 24,90€ 
 –  grillatua broilerin rintaa, valkosipuliperunat, kukkakaaligratiini, 

hunaja-rakuuna porkkanaa,  cole slaw-salaatti, vihersalaatti

 

Ruokajuomana on vesi, muut juomat tilauksesta.

Kaikki ruuat laktoosittomia, erikoisruokavaliot huomioidaan.

Vahvistettu henkilömäärä on perusteena laskutukselle tilausruuissa.

Saatavilla lihaton tai kasviruoka pääruuan tilalle, mainitse tilatessasi asiasta.



JOUKKUEMENU
 KAIKKI ATERIAT 9,50 €/HLÖ

1. JAUHELIHARISOTTO

 – jauheliharisotto, vihersalaatti

2. BROILERPASTA
  – broilerpasta, vihersalaatti

 
3. PYTTIPANNU 
 –  pyttipannu, vihersalaatti

 
4. LASAGNE
  – lasagne, vihersalaatti

 
5. LIHAPULLAT

 – lihapullat kermakastikkeessa, 
voinen perunamuusi, puolukkahillo, 
suolakurkku

Ruokajuomana on vesi, muut juomat tilauksesta.

Kaikki ruuat laktoosittomia, erikoisruokavaliot huomioidaan.

Vahvistettu henkilömäärä on perusteena laskutukselle tilausruuissa.

Saatavilla lihaton tai kasviruoka pääruuan tilalle, mainitse tilatessasi asiasta.



JUOMAT

AURA 6 €

HEINEKEN 6 €

KRUSOVICE 7,5 €

ORIGINAL LONG DRINK 6 €

STRONGBOW 7 €

SMIRNOFF ICE 7 €

VIINIT ALKAEN 20 €/PLO

LIMUT/KIVENNÄISVEDET 3 €

LÄHDEVESI 2,20 €

GATORADE 3,50 €

GRANINI TUOREMEHU 2,50 €

FAST SMOOTHIET ALK 2 €
    

    



LEAF AREENA MENU
TILAUSRUUAT, 1 RUOKA/RYHMÄ

1. MASSAMAN  CURRYBROILER 19,90 €

 – broilerin filettä Massaman currykastikkeessa, risottoriisi, 
vihersalaatti+kastike, mustaherukkahyytelö

2. CESAR BROILERI 19,90 €

 – parmesanleivitettyä broilerinfilettä, cesarsalaatti, paistetut 
pikkuperunat, wokkivihannekset

 
3. CAJUNPOSSU 19,90 €

 –  cajun maustettuapossun ylikypsää paistia, kermaperunat, 
wokkivihannekset, melonisalaatti

 
4. PAISTETTU LOHI 19,90 €

 – Paistettua lohta + aiolia, raikas perunasalaatti, vihersalaatti + kastike, 
herkkusieniä ja karamellisipulia

 
5. PIPPURIHÄRKÄ 19,90 €

 – mureaa härkää pippurikastikkeessa, perunamuusi, uunipunajuuri, 
cole slaw – salaatti

6. VALINNAINEN KIUSAUS 14,90€

 –  kinkku-, janssonin tai lohikiusaus, vihersalaatti + kastike 

    

Ruokajuomana on vesi, muut juomat tilauksesta.

Kaikki ruuat laktoosittomia, erikoisruokavaliot huomioidaan.

Vahvistettu henkilömäärä on perusteena laskutukselle tilausruuissa.

Saatavilla lihaton tai kasviruoka pääruuan tilalle, mainitse tilatessasi asiasta.



LASTEN MENU
 KAIKKI ATERIAT 6,90€/HLÖ

ALLE 12-VUOTIAIDEN KOULULAIS- JA KERHORYHMILLE

1. LIHAPULLAT JA MUUSI
– lihapullat, voinen perunamuusi, puolukkahillo, suolakurkku, vihersalaatti

2. LASAGNE
– lasagne, porkkana-ananassalaatti, raejuusto

3. KINKKUKIUSAUS
– kinkkukiusaus, vihersalaatti

4. BROILERPASTA
– broilerpasta, vihersalaatti

    

    

    

    

Ruokajuomana on vesi, muut juomat tilauksesta.

Kaikki ruuat laktoosittomia, erikoisruokavaliot huomioidaan.

Vahvistettu henkilömäärä on perusteena laskutukselle tilausruuissa.

Saatavilla lihaton tai kasviruoka pääruuan tilalle, mainitse tilatessasi asiasta.


