
LUHANGAN KUNNAN KOULURUOKAILU KEVÄTLUKUKAUDELLA 2023
viikot 2-22 Viikko 9 on talvilomaviikko.

Lounaan lisäksi tarjolla maito/piimä/vesi, näkkäri, levite ja ksylitolipastilli.

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

Lounas

Makkarakeitto, Riistakäristys, muusi, Broilerkastike, kuoriperu- Tomaattisilakat, muusi, Riisipuuro, marjakiisseli,

vko. ruisleipä, sulatejuusto salaatti, puolukkaa nat, salaatti, herukkahillo salaatti ruisleipä, leikkele

2,8,15,21 vp. leikkeleleipä vp. murot vp. rahka

kerho: leipä ja viili kerho: murot ja leipä kerho: rahka ja leipä kerho:  leipä ja hedelmä kerho: lihis ja hedelmä

Lounas

Samettinen kasvissosekeitto,Fantasiapizza, Uunimuikut, muusi, Lihapyörykät, kuoriperunat, Broilerin pikkufileet, 

vko. riisipiirakka, munavoi salaatti salaatti, punajuuri kastike, lämmin kasvis muusi, salaatti

3,10,16,22 vp. maust. jogurtti ja mysli vp. leikkeleleipä vp. vispipuuro

kerho: jog, mysli ja leipä kerho: hedelmä ja leipä kerho: vispipuuro ja leipä kerho: leipä ja kiisseli kerho: jogurtti ja leipä

Lounas

Jauhelihakeitto, Nakkikastike, kuoriperunat Rukiiset silakkapihvit, Kaalilaatikko, Ohrasuurimopuuro, mehu-

vko. ruisleipä, juusto salaatti muusi, kastike, salaatti puolukkaa, salaatti keitto, ruisleipä, leikkele

4, 11, 17 vp. leikkeleleipä vp. riisipiirakka vp. rahka

kerho: leipä ja kaakao kerho: piirakka ja kiisseli kerho: rahka ja leipä kerho:grahamlihis, hedelmä kerho: viili ja leipä

Lounas

Kermainen kalakeitto, Kalkkunawokki Jauhelihakastike, spagetti, Pinaattiletut, muusi, Stroganoff, kuori-

vko. sämpylä, juusto salaatti raejuusto, porkkanaraaste hillo, salaatti perunat, lämmin kasvis

5, 12, 18 vp. maust.jogurtti ja marjat vp. leikkeleleipä vp. kaura-omenapaistos

kerho: jog, marjat ja sämpyläkerho: kiisseli ja leipä kerho: paistos ja leipä kerho: leipä ja murot kerho: leipä ja hedelmä

Lounas

Lempeä kanakeitto, Kalapyörykät, kuoriperunat, Uunimakkara, muusi, Karjalanpaisti, kuoriperunat, Ruis-puolukkapuuro,

vko. sämpylä, juusto kastike, salaatti salaatti, punajuuri raaste hiivaleipä, keitettyä munaa

6, 13, 19 vp. grahamlihis vp. murot vp. vispipuuro

kerho: lihis ja hedelmä kerho: murot ja leipä kerho: vispipuuro ja leipä kerho: viili ja sämpylä kerho: leipä ja murot

Lounas

Hernekeitto, Lohipaella, Kasvispihvit, muusi, Lasagnette, Maksalaatikko,

vko. jäätelö fetasalaatti kastike, salaatti salaatti salaatti, puolukkaa

7, 14, 20 vp. maustam.jog ja mysli vp. leikkeleleipä vp. sämpylä ja kaakao

kerho: jog, mysli, sämpylä kerho: leipä ja hedelmä kerho: sämpylä ja kaakao kerho: leipä ja hedelmä kerho:riisipiirakka ja kiisseli

 


