
JOULUMENU 19,90€
(ALLERGEENIT SULUISSA)

1. POSSU
( maito, vehnä perunalaatikossa, sinapinsiemen, kala, kananmuna, selleri) 
L, osittain G

 – sinappikuorrutettu possunpaisti, porkkanalaatikko,  lanttulaatikko, 
perunalaatikko, rosolli, Waldorfin salaatti, sienisalaatti, katkarapukimara, 
kananmunan puolikkaat

2. HÄRKÄ  
( maito, selleri, kala, kananmuna) G,L

 – jouluinen härkäpata, kermaperunat, punajuurigratiini, Waldorfin 

salaatti, vihersalaatti, katkarapukimara 

3. BROILER
( maito, kananmuna) G,L

 –  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

(ALLERGEENIT SULUISSA)

1. JAUHELIHARISOTTO G,L

 – jauheliharisotto, vihersalaatti

2. BROILERPASTA (vehnäjauho, maito) L

 – broilerpasta,vihersalaatti

3. TERIYAKI-KANA (soija,seesami) G,L, UUTTA! 

 – Teriyaki-kana, kasvisriisi,porkkanasuikale,sitrusvinegrette

4. LASAGNE (vehnäjauho, maito) L

 – lasagne, vihersalaatti

5. LIHAPULLAT JA MUUSI (maito) G,L

 – lihapulla, voinen perunamuusi, puolukkasurvos, 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.



LEAF AREENA MENU
TILAUSRUUAT, 1 RUOKA/RYHMÄ

(ALLERGEENIT SULUISSA)

1. MASSAMAN  CURRYBROILER 19,90€ (maito)

 – broilerin filettä Massaman currykastikkeessa, risottoriisi, 

vihersalaatti+kastike, mustaherukkahyytelö

2. APPELSIINIKANA 19,90€

 – appelsiinikana sweet & sour-kastikkeessa, kasvisriisi, 

vihersalaatti + kastike

 
3. PAISTETTU LOHI 19,90€ (kala, kananmuna, aioli)

 – Paistettua lohta + aiolia, raikas perunasalaatti, vihersalaatti + kastike, 

 
5. PIPPURIHÄRKÄ 19,90€ (maito)

 – mureaa härkää pippurikastikkeessa, perunamuusi, uunipunajuuri, 

cole slaw – salaatti

6. VALINNAINEN KIUSAUS 14,90€ (maito) 

 –  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 (maito) G,L

lihapullat, voinen perunamuusi, suolakurkku, vihersalaatti

2. LASAGNE ( vehnä, maito)  L

lasagne, porkkana-ananassalaatti, raejuusto

3. KINKKUKIUSAUS (maito) G,L

kinkkukiusaus, vihersalaatti

4. BROILERPASTA (vehnäjauho, maito) L

broilerpasta, grillisalaatti

    

    

    

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 €

ORIGINAL LONG DRINK 6,50€

HEINEKEN 6,50€

KRUSOVICE 7,5 €

STRONGBOW 7 €

SMIRNOFF ICE 7 € 

VIINIT:

Santa Helena Reserva carmener/ Varietal sauvignon blanc 22€

Jacob`s Creek Grenache Shiraz/ RieslinG 26€

KUOHUVIINIT 25€ 

LIMUT/KIVENNÄISVEDET 3 €

LÄHDEVESI 2,20 €

GATORADE 3,50 €

GRANINI TUOREMEHU 2,50 €

FAST SMOOTHIET ALK 2 €
    

    


