
 

Kylän Kattaus • Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu 

 
 
 

 

 

Kyllön terveysaseman ravintolan ruokalista 
5. – 11.8.2019  
 

 

Maanantai 5.8.2019 

 Kinkkukiusaus, l, g 

 Kasviskiusaus, m, g, k 

 Boysenmarjakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

  

Tiistai 6.8.2019 

 Silakkapihvit, m 

 Kikhernekastike, m, g, k 

 Rahkabaari, l, g 

  

Keskiviikko 7.8.2019 

 Kalkkuna-kookoscurry, l, m, g 

 Mozzarella-tomaattikeitto, l, g, k 

 Vatkattu puolukkapuuro, l, vaniljakastike, l, g 

 

Torstai 8.8.2019 

 Lindströminpihvit, l, m, g 

 Punajuuripihvit, m, g, v, k 

 Raparperi-mansikkakiisseli, l, g, kermavaahto, l, g 

 

Perjantai 9.8.2019 

 Aurinkoinen kalavuoka, l, g 

 Kasvispasta l, k  
 Mustaherukka-banaaniroyal, l, g 

  
 

Kaikkia ruokalajeja ei ole tarjolla aukioloajan loppuun saakka, jos menekki on arvioitua suurempaa. Muutokset ovat mahdollisia. 
Lämpimät lounasvaihtoehdot sisältävät salaatin, leivän ja juoman. 

Lounasvaihtoehtona myös lisäkesalaattiateria (salaattilautasellinen lisäkesalaattia, leivät ja juomat)  
 

l = laktoositon            m = maidoton               g = gluteeniton             = sydänmerkkiateria 
k = kasvisruoka (lakto-ovovegetaarinen)  v = vegaaninen          

 
 

Palvelemme arkisin klo 11 – 13, tervetuloa! 

Ateriahinnat Jkl kaup. 
henkilökunta 

Sopimus-
ruokailija 

Vieras 

Keittolounas (sis. keitto, salaatti, leipä ja juoma) 5,00 5,80 6,30 
Lounas (sis. pääruoka, salaatti, leipä ja juoma) 
Lisäkesalaattiateria (sis. salaatti, leipä ja juoma) 
Jälkiruoka 

5,00 
4,60 
2,30 

6,60 
4,60 
2,30 

7,30 
4,60 
2,30 

    
    

 

  



 

Kylän Kattaus • Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu 

 
 
 

 

Kyllön terveysaseman ravintolan ruokalista 
12. – 18.8.2019 
 

 

Maanantai 12.8.2019 

 Merimiespihvi m, g  
 Kasviswokki, l, m, g, k 

 Mansikkakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

  

Tiistai 13.8.2019 

 Nakkikastike, l 
 Linssisosekeitto, m, g, k 

 Vadelmakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

 

Keskiviikko 14.8.2019 

 Broilerilasagnette, l 
 Munakoiso-kesäkurpitsalasagnette, l, k 

 Rahkabaari, l 
  

Torstai 15.8.2019 

 Kalamurekepihvit, m 

 Härkisbolognese, m, g, k 

 Mango-porkkanakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

  

Perjantai 16.8.2019 

 Nyhtöpossua barbequekastikkeessa, m, g 

 Papu-kasviskeitto, m, g, k 

 Marjakimara, l 
 

 

Kaikkia ruokalajeja ei ole tarjolla aukioloajan loppuun saakka, jos menekki on arvioitua suurempaa. Muutokset ovat mahdollisia. 
Lämpimät lounasvaihtoehdot sisältävät salaatin, leivän ja juoman. 

Lounasvaihtoehtona myös lisäkesalaattiateria (salaattilautasellinen lisäkesalaattia, leivät ja juomat)  

 
l = laktoositon            m = maidoton               g = gluteeniton             = sydänmerkkiateria 
k = kasvisruoka (lakto-ovovegetaarinen)  v = vegaaninen 
 
 

Palvelemme arkisin klo 11 – 13, tervetuloa! 

    
    
Ateriahinnat Jkl kaup. 

henkilökunta 
Sopimus-
ruokailija 

Vieras 

Keittolounas (sis. keitto, salaatti, leipä ja juoma) 5,00 5,80 6,30 
Lounas (sis. pääruoka, salaatti, leipä ja juoma) 
Lisäkesalaattiateria (sis. salaatti, leipä ja juoma) 
Jälkiruoka 

5,00 
4,60 
2,30 

6,60 
4,60 
2,30 

7,30 
4,60 
2,30 

    

 

  



 

Kylän Kattaus • Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu 

 
 
 

 

Kyllön terveysaseman ravintolan ruokalista 
19. – 25.8.2019 
 

 

Maanantai 19.8.2019 

 Tonnikala-pastavuoka, l  
 Intialainen kasviscurry, m, g, k  
 Punaherukka-boysenmarjakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

  

Tiistai 20.8.2019 

 Kiinalainen naudanlihawokki, m, g  
 Kasvissosekeitto, l, g, k                       
 Mansikkakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

  

Keskiviikko 21.8.2019 

 Keltainen broileririsotto l, g 

 Punajuuri-linssikeitto, m, g, k 

 Mustikkarahka, l, g 
 
Torstai 22.8.5.2019  
 Jauheliha-kasvispihvit, m, g 
 Pinaattikeitto, l, kananmuna, k 
  

Perjantai 23.8.2019 

 Kalaa tomaattikastikkeessa, l, g 

 Nyhtökaurakastike, m, k 

 Omenapaistos, l, vaniljakastike, l, g 

  

 
 

Kaikkia ruokalajeja ei ole tarjolla aukioloajan loppuun saakka, jos menekki on arvioitua suurempaa. Muutokset ovat mahdollisia. 
Lämpimät lounasvaihtoehdot sisältävät salaatin, leivän ja juoman. 

Lounasvaihtoehtona myös lisäkesalaattiateria (salaattilautasellinen lisäkesalaattia, leivät ja juomat)  
 

l = laktoositon            m = maidoton               g = gluteeniton             = sydänmerkkiateria 
k = kasvisruoka (lakto-ovovegetaarinen)  v = vegaaninen 
 

 

Palvelemme arkisin klo 11 – 13, tervetuloa! 
 

Ateriahinnat Jkl kaup. 
henkilökunta 

Sopimus-
ruokailija 

Vieras 

Keittolounas (sis. keitto, salaatti, leipä ja juoma) 5,00 5,80 6,30 
Lounas (sis. pääruoka, salaatti, leipä ja juoma) 
Lisäkesalaattiateria (sis. salaatti, leipä ja juoma) 
Jälkiruoka 

5,00 
4,60 
2,30 

6,60 
4,60 
2,30 

7,30 
4,60 
2,30 

 
  



 

Kylän Kattaus • Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu 

 
 
 

 
Kyllön terveysaseman ravintolan ruokalista 
26. – 1.9.2019 
 
  

Maanantai 26.8.2019 

 Herkuttelijan broilerikastike, l, g 

 Linssi-bataattikeitto, m, g, v, k  
 Ruusunmarja-mansikkakiisseli, l, g, kermavaahto, l, g 

  

Tiistai 27.8.2019 

 Kaalikääryleet, m, g 

 Metsäsienikääryleet, m, g, k 

 Rahkabaari, l 
  

Keskiviikko 28.8.2019 

 Seitä sitruunakastikkeessa, l, g  
 Tofu-kasviskastike, m, g, k 

 Mustikkakukkonen, l, jogurttikermakastike, l, g 
 
 
Torstai 29.8.2019 Chili-jauhelihapihvit, m, g 
 Kasviskastike, m, g, k 

Raparperikiisseli, l, g, kermavaahto l, g  
  

Perjantai 30.8.2019 

 Possuwokki, m, g 

 Kasvissuikalekeitto, m, g, k 

 Mansikkaroyal, l, g 

 

 

Kaikkia ruokalajeja ei ole tarjolla aukioloajan loppuun saakka, jos menekki on arvioitua suurempaa. Muutokset ovat mahdollisia. 
Lämpimät lounasvaihtoehdot sisältävät salaatin, leivän ja juoman. 

Lounasvaihtoehtona myös lisäkesalaattiateria (salaattilautasellinen lisäkesalaattia, leivät ja juomat)  
 

l = laktoositon            m = maidoton               g = gluteeniton             = sydänmerkkiateria 
k = kasvisruoka (lakto-ovovegetaarinen)  v = vegaaninen 
 

 

Palvelemme arkisin klo 11 – 13, tervetuloa! 
 

Ateriahinnat Jkl kaup. 
henkilökunta 

Sopimus-
ruokailija 

Vieras 

Keittolounas (sis. keitto, salaatti, leipä ja juoma) 5,00 5,80 6,30 
Lounas (sis. pääruoka, salaatti, leipä ja juoma) 
Lisäkesalaattiateria (sis. salaatti, leipä ja juoma) 
Jälkiruoka 

5,00 
4,60 
2,30 

6,60 
4,60 
2,30 

7,30 
4,60 
2,30 

 

  



 

Kylän Kattaus • Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu 

 
 
 

 

Kyllön terveysaseman ravintolan ruokalista 
2. – 8.9.2019  
 

 

Maanantai 2.9.2019 

 Intialainen possupata, l, g 

 Linssi-tomaattikastike, m, g, k  
 Boysenmarjakiisseli, l, g, kermavaahto, l, g 

  

Tiistai 3.9.2019 

 Uuniperuna, savulohitäyte, l, g 

 Uuniperuna, kasvistäyte, l, g, k 

 Mustaherukkakiisseli l, g, kermavaahto l, g 
 
 
Keskiviikko 4.9.2019           
 Kalkkuna-kookoscurry, m, g 
 Tomaatti-mozzarellakeitto, l, g, k 
 

  

Torstai 5.9.2019 

 Lihapyörykät, m, g  
 Kasvis-hernekeitto, m, g, k 

 Pannukakku, l, marjahillo, l, g 

  

Perjantai 6.9.2019 

 Kalaa pinaattikastikkeessa, l, g 

 Punajuuri-tofupaistos, m, g, k 

 Talkkunahyve, l 
  
 

Kaikkia ruokalajeja ei ole tarjolla aukioloajan loppuun saakka, jos menekki on arvioitua suurempaa. Muutokset ovat mahdollisia. 
Lämpimät lounasvaihtoehdot sisältävät salaatin, leivän ja juoman. 

Lounasvaihtoehtona myös lisäkesalaattiateria (salaattilautasellinen lisäkesalaattia, leivät ja juomat)  
 

l = laktoositon            m = maidoton               g = gluteeniton             = sydänmerkkiateria 
k = kasvisruoka (lakto-ovovegetaarinen)  v = vegaaninen          

 
 

Palvelemme arkisin klo 11 – 13, tervetuloa! 

Ateriahinnat Jkl kaup. 
henkilökunta 

Sopimus-
ruokailija 

Vieras 

Keittolounas (sis. keitto, salaatti, leipä ja juoma) 5,00 5,80 6,30 
Lounas (sis. pääruoka, salaatti, leipä ja juoma) 
Lisäkesalaattiateria (sis. salaatti, leipä ja juoma) 
Jälkiruoka 

5,00 
4,60 
2,30 

6,60 
4,60 
2,30 

7,30 
4,60 
2,30 

    
    

 

  



 

Kylän Kattaus • Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu 

 
 
 

 
Kyllön terveysaseman ravintolan ruokalista 
9. – 15.9.2019 
 

 

Maanantai 9.9.2019 

 Carbonarakastike, l, g 
 Kasvissyöjän kaalipata, m, g, k  
 Mansikkakiisseli, l, g, kermavaahto, l, g 

  

Tiistai 10.9.2019 

 Broilerin reisipala, m, g 

 Bataattisosekeitto, m, g, k 
 Vadelmakiisseli, l, g, kermavaahto, l, g 

  

Keskiviikko 11.9.2019 

 Jauhelasagnette, l 
 Munakoiso-kesäkurpitsalasagnette, l, k  
 Rahkabaari, l 
  

Torstai 12.9.2019 

 Sinappi-rakuunasilakat, l, g 
 Vihanneshöystö, m, g, k  
 Mango-porkkanakiisseli, m,g, kermavaahto, l, g 
 
Perjantai 13.9.2019 

   Bolognesekastike, m, g   
   Firenzen kasviskeitto, m, g, k 
   Omenakimara, l 

 
 

 

 

 

Kaikkia ruokalajeja ei ole tarjolla aukioloajan loppuun saakka, jos menekki on arvioitua suurempaa. Muutokset ovat mahdollisia. 
Lämpimät lounasvaihtoehdot sisältävät salaatin, leivän ja juoman. 

Lounasvaihtoehtona myös lisäkesalaattiateria (salaattilautasellinen lisäkesalaattia, leivät ja juomat)  

 
l = laktoositon            m = maidoton               g = gluteeniton             = sydänmerkkiateria 
k = kasvisruoka (lakto-ovovegetaarinen)  v = vegaaninen 
 
 

Palvelemme arkisin klo 11 – 13, tervetuloa! 

    
    
Ateriahinnat Jkl kaup. 

henkilökunta 
Sopimus-
ruokailija 

Vieras 

Keittolounas (sis. keitto, salaatti, leipä ja juoma) 5,00 5,80 6,30 
Lounas (sis. pääruoka, salaatti, leipä ja juoma) 
Lisäkesalaattiateria (sis. salaatti, leipä ja juoma) 
Jälkiruoka 

5,00 
4,60 
2,30 

6,60 
4,60 
2,30 

7,30 
4,60 
2,30 

    

 
 


