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M = Maidoton L = Laktoositon VL = Vähälaktoosinen G = Gluteeniton P = Pehmeä
Keittiömestarin uutuudet

				

Kipparin savulohipasta L,P
Cappellipastaa, kylmäsavulohikastiketta, kasviksia
Paimenenpaistos L,P

Maustettua tomaatti-naudanjauhelihakastiketta, perunamuusia, kasvissuikaleita

Piccata milanese L

Paneroitu porsaanleike tomaattikastikkeessa, spagettia, kasviksia

Samettinen punajuurilasagne L,P
Pastalevyjä, punajuurta, kermaa, kasviksia

Siskonmakkarapata ja paistinperunaa L,G,P

Siskonmakkaraa, kerma-maustekurkkukastiketta, paistettua perunaa, kasviksia

Tomaattiset jauhelihakebakot L,P

Jauhelihapuikuloita, orzopastaa, tomaattikastiketta, vihanneksia

Viinitarhurin kanaa L,M

Kanan fileepaloja, punaviinikastiketta, mausteisia paistettuja perunoita, herneitä

Villikalapihvi ja sinappikastiketta L,P

Kalapihvi, perunamuusia, kerma-sinappikastiketta, kasviksia

Naudanliharuoat									

Härkästroganoff ja pilahviriisiä L,G

Naudanlihaa, kermaista maustekurkku-herkkusienikastiketta, pilahviriisiä

Juuresmestarin naudanlihapata L
Naudanlihakastiketta juureksilla ja perunamuusia
Metsämiehen härkää L,G
Naudanlihaa, metsäsienikastiketta, annanperunaa, juureksia
Mummolan parempi palapaisti L,G
Naudanlihaa, kermaista kastiketta, juuresmuusia, kukkakaalia
Vihtorin piparjuurihärkää L,G

Naudanlihaa, kermaista piparjuurikastiketta, perunaa, porkkanaa
Porsaanliharuoat									

Maamiehen possupata L

Porsaanlihaa, punajuurta, porkkanaa, piparjuuri-perunamuusia

Mehevää nyhtöpossua L
Nyhtöpossua, maustekastiketta, persiljamuusia, kasviksia
Metsurinleike paistinperunoilla L

Porsaan kasslerleike, metsäsienikastiketta, paistinperunaa, juureskuutioita

Rosvopaistia ja yrttiperunoita L,G,M
Porsaanlihaa, tomaattisia yrttiperunoita, porkkanaa, sipulia
Jauheliharuoat 								

Käsintehty jauhelihapihvi L,G,P
Jauhelihapihvi, kermakastiketta, perunamuusia, juureksia
Lasagne bolognese L
Naudan jauhelihakastiketta, juustokastiketta, pastalevyjä
Minttuista karitsanmureketta L,M,P

Mintunmakuista karitsa-naudanlihamureketta, valkosipuliperunoita, porkkanaa

Pehtoorin makaronilaatikko L

Naudan jauheliha-makaronilaatikkoa, hunajapaahdettua porkkanaa

Sveitsiläistä lihamureketta L,G,P

Kinkku-juustotäytteinen lihamureke, ruskeakastiketta, muusia, sekavihanneksia

Vaarin lihapullat VL,P
Lihapullia, kermakastiketta, perunamuusia, porkkanaa
Makkara- ja kinkkuruoat								

Jauhemaksapihvi ja perunamuusia L,G,P

Naudan jauhemaksapihvi, perunamuusia, paistettua, sipulia, porkkanaa, puolukkaa

Makkarapihvi sinappikastikkeella L,G,P
Kermaista sinappikastiketta, perunamuusia, porkkanaa
Laatikkoruoat 								

Oman uunin maksalaatikkoa L,G,P
Naudan maksaa, riisiä, rusinaa, kermaa, kananmunaa, lanttua, puolukkaa
Suussa sulavaa kaalilaatikkoa L,G,M,P
Kaalia, riisiä, naudanlihaa, siirappia, hunajalanttua

Kana- ja broileriruoat							

Broileripihvi currykastikkeella L,G,P

Broileripihvi, kermaista currykastiketta, juuresmuusia ja porkkanaa

Grillaajan broileria ja pilahviriisiä L,G

Broilerin reisipaloja, mausteista kastiketta, pilahviriisiä, papuja, porkkanaa

Intialainen kanapata L,M

Kanan fileepaloja, curry-hedelmäkastiketta, vihannesriisiä

uutuus

Kanaa korvasieni-pekonikastikkeessa L,G

Kanan fileepaloja, kermaista korvasieni-pekonikastiketta, riisiä, uunijuureksia

Pustan kanaa ja persiljaperunoita L,G

Kanan fileepaloja, kermaista paprikakastiketta, persiljaperunaa, sekavihanneksia

Kalaruoat									

Atlantin kalapyörykät L,G,P
uutuus
Kalapyöryköitä, kermakastiketta, perunamuusia, kasviksia
Herkkulohipihvit ja röstiperunaa L,P

Lohimurekepihvit, ruohosipulikastiketta, perunaröstiä, paahdettuja kasviksia

Jäämeren kalapihvi L,P

uutuus

Kalapihvi, kerma-sinappikastiketta, peruna-porkkanamuusia, kasviksia

Kalapyörykät juustokastikkeella L,P
uutuus
Kalapyöryköitä, juustokastiketta, perunamuusia, porkkanaa
Saariston kalalaatikko L,P
uutuus
Lohta, seitiä, perunaa, vihannessekoitusta, munamaitoa
Savustajan silakkapihvi L,G

Savustettu silakkapihvi, perunamuusia, kasviksia

uutuus

Kasvisruoat									

Aasialainen kasviswokki L
Vehnänuudeleita, soija-limekastiketta, kasviksia

uutuus

Borssikeitto kasviksista L,G
Punajuurta, kaalia, kasviksia, kasvislientä

uutuus

Islannin kasvisgratiini VL,G,P
uutuus
Porkkanaa, parsakaalia, varsiselleriä, juustoa, kermaa
Kasvimaan pyttipannu L,G,P

uutuus

Perunaa, porkkanaa, lanttua, selleriä, tomaattimurskaa, kasvislientä

Kasviskiusaus L,G,P
Kasviksia, sinihomejuustoa, laktoositonta kermaa
Kasvis-kvinoapihvejä rosépippurikastikkeella L,P
Kasvis-kvinoapihvejä, rosépippurikastiketta, viipaleperunoita, kasviksia

Kasvismureke kermaperunoilla L,G,P
Kasviksia, cashewpähkinää, kookoskermaa, kermaperunaa
Kasvispihvi ja muusia L,G,P

Kasviksia, kananmunaa, kasvislientä, perunaa, laktoositona kermaa

Kasvisruoat									

Kasvistäytteiset herkkuohukaiset L,P

Ohukaiset, kasviksia, juustoa, cashewpähkinää, valkoviiniä, pestoa

Kreikkalaiset feta-pinaattiohukaiset VL,P

Ohukaiset, pinaattia, riisiä, juustoa, kasviksia, cashewpähkinää, pestoa

Metsäsienilasagne L,P

Pastalevyjä, haapasientä, herkkutattia, kasviksia, laktoositonta kermaa

Pastaa pesto-kasviskastikkeella VL,P

uutuus

Pastaa, kasviksia, kermaa, juustoa, pestoa (sis. cashewpähkinää)

Pinaattiohukaiset ja muusia L,P
Pinaattiohukaiset, perunamuusia, laktoositonta kermaa
Pinaatti-porkkanalasagne VL,P

Pastalevyjä, pinaattia, porkkanaa, juustoa, kermaa

uutuus

Purjo-perunasosekeittoa L,G,P
Kermaista purjo-perunasosekeittoa
Tomaattinen kukkakaali-pastavuoka L,P
Makaronia, kukkakaalia, kookosmaitoa, tomaattipyrettä
Vegemoussaka L,G,P
uutuus
Perunaa, munakoisoa, kesäkurpitsaa, tomaattimurskaa, juustoa
Äidin kesäkeitto L,G,P

Kesäisiä kasviksia, papua, herneitä, pinaattia, laktoositonta kermaa

Keittoruoat									

Hernekeitto L,G,M
Herneitä, kinkkua, naudanlihaa, sinappia
Jauhelihakeitto L,G,P
Naudan jauhelihaa, keittojuureksia, perunaa
Kalaseljanka L,G,M,P
Mausteinen turskakeitto, perunaa, porkkanaa, kaprista
Keltainen kanakeitto L,G

Currylla maustettu kermainen kana-vihanneskeitto

Lihakeitto L,G,M
Naudanlihaa, keittojuureksia, perunakuutioita
Kermainen lohikeitto L,G,P
Kirjolohta, perunakuutioita, kermaista lientä, tilliä
Nakkikeitto L,G,M
Nakkimakkarapaloja, keittojuureksia, perunakuutioita
Siskonmakkarakeitto L,G,M
Siskonmakkarapaloja, keittojuureksia, perunakuutioita

