MENUMME VIIKOLLA 21

Lounas noutopöydästä klo 10-13
Lounas 9.50€

Keitto 7.50€

Salaatti 6.50€

Maanantai
Jauhelihakeitto la g
Uunibroileria/Riisiä/paahdettua maissia ja currykastike la g
Kinkkukiusaus la g

Tiistai
Hernekeitto la g
Lihapata/paahdetut perunat ja juurekset la g
Avokadopasta la
Nutellamousse la

Keskiviikko
Red Curry kanakeitto la g
Paistetut porsaanleikkeet/kermaperunat sekä pippurikastike la g
Lohi-äyriäispaella la g

Torstai
Helatorstaina suljettuna

Perjantai
Thaimaalainen kesäkeitto la g
Paneroidut Broilerinleikkeet/riisiä ja aurakasvisgratiini la
Jauheliha-pennepastavuoka ja parmesaania la
jäähdytetyn sekä jäädytetyn lihan alkuperämaa on Suomi

HUOMIO, jos halukkuutta esim. kasvisruoalle tms. tilaa soittamalla edellisenä päivänä

Jyväs-Ateriat Ay
Kaakkovuorentie 10
40320 JYVÄSKYLÄ

Anu
0400 959 006
Anssi 0400 959 007
jyvas-ateriat@wilimanni.fi

www.wilimanni.fi
Y-1996612-0

Ylioppilasjuhlat 6.4.22/Leppäsen kodissa
Hinta sisältää, koko paketin kaikkine tarvittavineen
astioineen ja tarjoiluineen 2-3 tuntia juhlan alkamisesta.
Myös kuohujuomalasit yms. löytyy, jos kaipailette.
Tämän paketin hinta on 19€, olen hinnoitellut tuotteet,
että ne ovat 3€/kpl. eli jos otatte tarjoilusta pois esim.
broileripiirakan, tuolloin hinnaksi tulisi 16€/hlö Myös mieluisat pikkuleivät voitte
halutessanne hommata juhlapöytään itse. Herrasväenpikkuleipien hinta on 1€/hlö.
Kahvi lisukkeineen kuuluu hintaan, mutta jos ajatus on tarjota juhlissanne
mehua tai limsaa, niin tuolloin nämä tulisi kauttanne juhlaan.
Tässä kokoonpanossa on n. seitsemän sorttia tarjottavaa, jos haluatte
lisää tarjottavaa, niin tämä onnistuu tai jos haluatte jotain poistaa,
niin sekin onnistuu. Lisää sortteja saadaan pöytään, jos meidän
herkkujen lisäksi hommaatte pöytään, esim vaahtokarkkeja, konvehteja
tai muita makeisia/sipsejä yms. mieleistä…
Mielellään kuullaan päivänsankarilta ideoita ja mieltymyksiä, jolloin
on helppo muokata menua vielä enemmän hänen mieleisekseen.
Tuotteet ovat laktoosittomia, muista ruokavalioista tulisi sopia erikseen.

Salaatti paahdetuista kesäperunoista 3€/hlö
Mansikkainen-fetasalaatti 3€/hlö
Lohi-voileipäkakku 3€/hlö
Broileri-, kinkku- tai kasvispiirakka ruis-perunapohjalla, valinnan mukaan 3€/hlö
Talon juustopatonkia ja tuorejuustoa 0€/hlö
Kunnon kermakakku hedelmistä tai marjoista, valinnan mukaan 3€hlö
Suklaapiirakka domino pohjalla 3€/hlö
Herrasväenpikkuleivät 1€/hlö
Kahvi/tee, maito, kerma, sokeri 0€/hlö

Jyväs-Ateriat Ay
Kaakkovuorentie 10
40320 JYVÄSKYLÄ

Anu
0400 959 006
Anssi 0400 959 007
jyvas-ateriat@wilimanni.fi

www.wilimanni.fi
Y-1996612-0

