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AAMIAINEN LOUNAS PÄIVÄKAHVI PÄIVÄLLINEN ILTAPALA 

MA 5.4 vehnäpuuro, jogurtti tai viili 
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
keitetty kananmuna 

broileria juustokastikkeessa 
riisi,mustaherukka,salaatti 
leipätarjotin,voi 
maito/piimä/vesi  
pasha 

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 
 

makkarakeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

karjalanpiirakka 
 mehu,maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

TI 6.4 kaurapuuro, jogurtti tai viili 
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

naudan gulassikeitto 
 
leipätarjotin/voi 
maito / piimä / vesi 
omena-kaurapaistos ja 
vaniljakastike 

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 

kinkkumunakas 
lisuke 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

Jogurtti  
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

KE 7.4 4-viljanvelli, jogurtti tai viili 
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

jauhelihakastike 
perunat,salaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
mansikkakiisseli 

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 

ohrauunipuuro ja 
marjakeitto 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

voileivät 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

TO 8.4 kaurapuuro, jogurtti tai viili 
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

silakkapihvit,kastike 
perunamuussi,salaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
marjakiisseli 

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 

bataatti-porkkanasosekeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

päärynäriisihiutalepuuro 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

PE 9.4 vehnäpuuro, jogurtti tai viili  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

kaalilaatikko 
puolukkahillo,salaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
maitokiisseli&marjasose 

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 

riistakeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

marjarahka 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

LA 10.4 kaurahiutalepuuro, jogurtti tai viili  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

stroganoffin pata 
salaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
kahvia ja pullaa 

Tarvittaessa välipala 
 

kanakeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

täytetyt croisantit 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms 

SU 11.4 kaurapuuro, jogurtti tai viili  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

jauhelihapihvi 
perunasose,salaatti 
leipätarjotin,voi 
maito,piimä,vesi 
mansikkajäätelö 
 

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 

riisipuuro 
voi/kaneli&sokeri 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

perunapiirakka 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms 
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MA 12.4 4-viljanpuuro, jogurtti tai viili 
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
keitetty kananmuna 

hernekeitto 
 
leipätarjotin/voi 
maito/piimä/vesi  
letut ja hillo 
 

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 

nakkiperunasosevuoka 
lisuke 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

marja-neljänviljanpuuro 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

TI 13.4 kaurapuuro, jogurtti tai viili 
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

pinaattinen kalavuoka 
salaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi       
marjakiisseli  

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 

jauhelihakeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

Jogurtti  
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

KE 14.4 kauravelli, jogurtti tai viili 
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

yrttipossua 
perunat,salaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi              
hedelmäkiisseli 

Kahvi, tee tai kaakao 
makea kahvileipä 
muu välipala 
 

kasvismunakas 
lisuke 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

voileivät 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

TO 15.4 kaurapuuro, jogurtti tai viili 
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

uunimakkara,kastike 
perunamuussi,tuoresalaatti 
maito / piimä / vesi 
leipätarjotin,voi 
vadelmakiisseli 

kahvi,tee tai kaakao 
makea kahvileipä tai     
muu välipala                                          

juustoinen kukkakaalisosekeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

marjavispipuuro 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

PE 16.4 vehnäpuuro, jogurtti tai viili  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

maksalaatikko,puolukka 
vihersalaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi  
mandariinikiisseli 

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 

savulohikeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

puolukkarahka 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

LA 17.4 kaurapuuro, jogurtti tai viili  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

merimiesvuoka 
salaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
kahvia/pullaa 

tarvittaessa välipala 
 
 

kesäkeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

lohipasteija 
mehu,maito 
tarvittaessa leipä,leikkele,tuorepala 
tms. 

SU 18.4 kaurapuuro, jogurtti tai viili  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

mantelikala,kastike 
perunat,salaatti 
leipätarjotin,voi 
maito/piimä/vesi 
mango rahka 
 

Kahvi, tee tai kaakao 
makea kahvileipä tai 
muu välipala 
 

riisipuuro 
voi/kaneli&sokeri 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

lihapiirakka 
 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms 

 


