
 

 
 
 

Kylän Kattaus • Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu 

Ravintola Caterinan ruokalista ajalle 21. – 27.12.2020  
 

l = laktoositon, m = maidoton, g = gluteeniton, v = vegaaninen, (s) = sydänmerkkiateria 
 

Maanantai 21.12.2020 
 
 Rosvopata, l, g, (s) 

 Riisipuuro, l, g, rusinakeitto, m, g 

                                                  Mansikkarahka, l, g 
 
 

Tiistai 22.12.2020 Silakkapihvit, m (s) 

 Kasvis-hernekeitto, m, g, v, (s) 

 Boysenmarjakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

 

Keskiviikko 23.12.2020 Kalkkuna-kookoscurry, m, g (s) 

 Kasvissosekeitto, l, g, raejuusto, l, g, (s) 

                                                  Vadelmakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

 

Torstai 24.12.2020  

                                                   Kinkku, m, g, ruskeakastike, m, g 

                                                   Porkkanalaatikko, l, g, lanttulaatikko, l, g 

                                                   Imelletty perunalaatikko, l 

 

 Kasvis-härkäpapumureke, m, k, v 

                                                   Porkkanalaatikko, l, g, lanttulaatikko, l, g 

                                                   Imelletty perunalaatikko, l 

 

                                                   Kahvi & tähtitorttu, l, pipari, l 

  

 

Perjantai 25.12.2020 Uunikirjolohi, m, g 

 Kasvis-kvinoapihvit, m, g 

 Suklaamousse, l, g 

 

Lauantai 26.12.2020 Karjalanpaisti, m, g 

 Punajuuripihvit, m, g, v  

 Kahvi & piparimuffini, l 

  

Sunnuntai 27.12.2020 Broilerin paistileike, l, g 

 Kasvis-papukroketit, m, g, v 
 
 Mustaherukkarahka, l, g 



 

 
 
 

Kylän Kattaus • Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu 

Ravintola Caterinan ruokalista ajalle 28.12.2020 – 3.1.2021 
 

l = laktoositon, m = maidoton, g = gluteeniton, v = vegaaninen, (s) = sydänmerkkiateria 
 

Maanantai 28.12.2020 
 
 Kalastajan pyörykät, m, g, (s) 

 Tomaatti-mozzarellakeitto, vl, g (s) 

                                                   Sitruunakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 
 
 

Tiistai 29.12.2020 Curry-ananas-kalkkunakastike, l, g 

 Firenzen kasviskeitto, m, g (s) 

 Mansikkakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

 

Keskiviikko 30.12.2020 Broilerilasagnette, l, (s) 

 Kukkakaalikeitto, l, g, riisipiirakka, l 

                                                  Vadelmakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

 

Torstai 31.12.2020 Stroganoff, m, g 

 Bataatti-kookoskeitto, m, g, (s) 

 Ruismarjapuuro, m, vaniljakastike, l, g 

 

Perjantai 1.1.2021 Uunikirjolohi, m, g 

 Linssi-porkkanakastike, m, g 

                                                  Mansikkaroyal, l, g 

 

Lauantai 2.1.2021 Lihapyörykät, m, g 

 Kasvispyörykät, m, g, (s) 

 Puolukkarahka, l, g 

  

Sunnuntai 3.1.2021 Herkuttelijan broilerikastike, l, g, (s) 

 Tulinen härkiskastike, m, v 
 
 Mustikkakukkonen, l, vaniljakastike, l, g 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Kylän Kattaus • Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu 

Ravintola Caterinan ruokalista ajalle 4. – 10.1.2021  
 

l = laktoositon, m = maidoton, g = gluteeniton, v = vegaaninen, (s) = sydänmerkkiateria 
 

Maanantai 4.1.2021 

 Kirjolohilaatikko, l, g, (s) 

 Mustajuurikeitto, l, g, (s), grahamkasvispiirakka, m 

                                                   Mangorahka, l, g 
 
 

Tiistai 5.1.2021 Broileria juustokastikkeessa, l, g 

 Pinaattikeitto, l, g, (s) 

 Punaherukka-boysenmarjakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

 

Keskiviikko 6.1.2021 Juures-palapaisti, m, g, (s) 

 Härkäpapu-makaronilaatikko, m, v, (s) 

                                                  Mansikkakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

 

Torstai 7.1.2021 Jauhelihapihvit, m 

 Papu-kasviskeitto, l, g, (s) 

 Ruusunmarjakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

 

Perjantai 8.1.2021 Kalaa tomaattikastikkeessa, l, g, (s) 

 Punajuuri-linssikeitto, l, g, (s) 

 Appelsiini-porkkanavispipuuro, m, vaniljakastike, l, g 

 

Lauantai 9.1.2021 Possua chilikastikkeessa, m, g 

 Tofu-kasviskastike, m, g, (s) 

 Sitruunakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

  

Sunnuntai 10.1.2021 Pippuri-naudanlihapata, l, g 

 Linssi-kasvis-papupata, m, g 
 
 Ohukaiset, l, marjahillo, m, g 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Kylän Kattaus • Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu 

Ravintola Caterinan ruokalista ajalle 11. – 17.1.2021  
 

l = laktoositon, m = maidoton, g = gluteeniton, v = vegaaninen, (s) = sydänmerkkiateria 
 

Maanantai 11.1.2021 
 
 Herkuttelijan broilerikastike, l, g, (s) 

 Kasvis-borssikeitto, m, g, v, ranskankerma, l, g 

                                                   Mustikkarahka, l, g 
 
 

Tiistai 12.1.2021 Kaalikääryleet, m, g (s) 

 Kesäkurpitsa-peruna-porkkanasosekeitto, l, g, (s)  

 Punaherukka-boysenmarjakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

 

Keskiviikko 13.1.2021 Kalastajan pyörykät, m, g, (s) 

 Sienan linssikeitto, l, g, (s) 

                                                   Paahtokiisseli, l, g 

 

Torstai 14.1.2021 Lindströminpihvit, m, g 

 Kukkakaalikeitto, l, g, (s) 

 Mustikkakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

 

Perjantai 15.1.2021 Kirjolohi-kasviskastike, m, g, (s) 

 Papu-tomaattikeitto, l, g, (s) 

 Mansikkarahka, l, g 

 

Lauantai 16.1.2021 Broileria pippurikermakastikkeessa, l, g 

 Soijasuikalekastike, m, g, v 

 Raparperikiisseli, m, g, kermavaahto, l, g  

  

Sunnuntai 17.1.2021 Stroganoff, m, g 

 Kasviswokki, m, g 
 
 Kahvi & kuningatarpiirakka, l, vaniljakastike, l, g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Kylän Kattaus • Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu 

Ravintola Caterinan ruokalista ajalle 18. – 24.1.2021 
 

l = laktoositon, m = maidoton, g = gluteeniton, v = vegaaninen, (s) = sydänmerkkiateria 
 

Maanantai 18.1.2021 
 
 Intialainen possupata, l, g, (s) 

 Kasvissosekeitto, l, g, riisipiirakka, l 

                                                   Puolukkarahka, l, g 
 
 

Tiistai 19.1.2021 Tonnikala-pastavuoka, l, (s) 

 Tomaatti-mozzarellakeitto, vl, g, (s) 

 Boysenmarjakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

 

Keskiviikko 20.1.2021 Kalkkuna-kookoscurry, m, g (s) 

 Punajuuri-linssikeitto, l, g, (s) 

                                                   Vatkattu puolukkapuuro, m, vaniljakastike, l, g 

 

Torstai 21.1.2021 Lihapyörykät, m, g 

                                                   Papu-kasviskeitto, l, g, (s) 

                                                   Mustaherukkakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

 

Perjantai 22.1.2021 Kalaa pinaattikastikkeessa, l, g, (s) 

                                                   Bataatti-juustokeitto, l, g  

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

 

Lauantai 23.1.2021 Palapaisti, m, g 

 Kasviscurry, l, g 

 Punaherukka-boysenmarjakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

  

Sunnuntai 24.1.2021 Broilerin paistileike, l, g 

 Kasvis-kvinoapihvit, m, g 
 
 Mangopannacotta, l, g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Kylän Kattaus • Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu 

Ravintola Caterinan ruokalista ajalle 25. – 31.1.2021  
 

l = laktoositon, m = maidoton, g = gluteeniton, v = vegaaninen, (s) = sydänmerkkiateria 
 

Maanantai 25.1.2021 
 
 Mantelikala, m, (s)  

                                                   Pinaattikeitto, l, g, (s) 

                                                   Mustikka-vadelmarahka, l, g 
                                                    
 

Tiistai 26.1.2021 Appelsiini-broilerikastike, m, g, (s) 

 Mustajuurikeitto, l, g, (s) 

 Mansikkakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

 

Keskiviikko 27.1.2021 Jauhelihalasagnette, l 

 Bataatti-kookoskeitto, m, g, (s) 

                                                  Vadelmakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

 

Torstai 28.1.2021 Siikapihvit, m, g, (s) 

 Kukkakaalikeitto, l, g, (s), grahamkasvispiirakka, m 

 Mustaherukkakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

 

Perjantai 29.1.2021 Possu-juureskastike, m, g, (s) 

 Linssikeitto, m, g, (s) 

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

 

Lauantai 30.1..2021 Stroganoff, m, g 

 Linssi-porkkanakastike, m, g, (s) 

 Appelsiini-porkkanavispipuuro, m, vaniljakastike, l, g 

  

Sunnuntai 31.1.2021 Lihapyörykät, m, g 

 Hapankorppukuorrutettu punajuurivuoka, l 
 
 Mustikkakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

 

 


