Viikko 8
LOUNASLISTA BLUEBELL
Lounas klo 10.30-13.30.
Lounasbufee 9,70 €, Keitto 7,00 €, Salaattipöytä 8,20 €,
Keitto + salaattipöytä 8,80 €
Maanantai 18.2
Suppilovahverokeitto (L,G)
Porsaanleike (VL) & savuchilimajoneesi (L,G)
Pasta kananpojan sisäfileestä (VL)
Kasvis Korma (L,G) & jasminriisiä
Päivän pizza (VL)
Värikäs juustosalaatti (VL,G)
Tiistai 19.2
Perinteistä lihakeittoa (L,G)
Talon hampurilainen (L), ranskanperunoita ja aiolia
Paistettua tuoretta kampelaa (VL)
Sieni- munakas rulla (L,G)
Päivän pizza (VL)
Chilillä maustettu kana- eblysalaatti (L)
Keskiviikko 20.2
Makkarakeitto (L,G)
Paistettua tuoretta kotimaista kirjolohta (L,G)
Setsuanin pippurilla maustettu lihapata (L,G)
Pinaattiohukaiset (L) & puolukkaa
Päivän pizza (VL)
Maalaissalaatti (L,G)
Torstai 21.2
Hernekeitto (L,G,M)
Timjami paahdettua tuoretta kotimaista kananpoikaa (L,G) &
paholaisenkastiketta (L,G)
Paistettua puna- ahventa (L)
Härkkistä (L) ja linguidepastaa
Päivän pizza (VL)

Keittiömestarin salaatti (L)
Pannukakku ja hillo
Perjantai 22.2
Bataatti- chilikeitto (L,G)
Kotimainen härän grillipihvi (L,G) & choron
Kaalikääryleet (L,G) & puolukkaa
Kikhernepyörykät (falafel) (L,G)

& lime- jugurttikastike

(L,G)
Päivän pizza (VL)
Päivän salaatti (L,G)
Marianne- mascarponerahka (VL,G)
VL=vähälaktoosinen, L=laktoositon, M=maidoton, G=gluteiiniton
Käyntiosoite: Sinimäentie 10 A, 02630 Espoo
Puhelin: 050 590 9754

Lounashinnasto
Lounasbufee 9,70€
Keitto 7,00 €
Salaattipöytä 8,20 €
Keitto + salaattipöytä 8,80 €
Lounasbufee sisältää runsaan salaattipöydän,
4 lämmin ruokavaihtoehtoa sekä kahvin/teen.

Ravintola BlueBell

Ravintola Bluebell
Sinimäentie 10 A
02630 Espoo
Puh. 050 590 9754
Sähköposti: bluebell@JK-Kitchen.fi
Ravintolaesimies Maarit Heikkilä
Palvelemme Ma-Pe 10:30-13:30
Lounas 10:30-13:30
Katso Oiva-raportti

Ravintola BlueBell Espoon Mankkaalla on suosittu ja hyvästä
ruuasta tunnettu lounasravintola. Monipuolinen lounasbuffet
tarjoaa vaihtoehdon jokaiseen makuun. Tarjolla on maukasta
kotiruokaa, sisältäen kalaruokia 3-4 kertaa viikossa,
päivittäin vaihtuvan kasvisruuan, aitoja makuja Aasiasta ja
ystävällinen asiakaspalvelu.
Buffetpöytään sisältyy runsas ja monipuolinen salaattibuffet,
itse leivottu talon leipä, päivittäin vaihtuva keitto ja kolme
lämminruokavaihtoehtoa, päivän pizza sekä kahvi/tee.
Torstaisin keittoruokana tarjoamme hernekeittoa ja
pannukakkua. Perjantaisin keittiömme loihtii teille maistuvan
jälkiruuan. Perjantain klassikko on itse valmistettu Tiramisu,
jota tullaan kauempaakin maistelemaan.

Sinimäentie 10:ssa voit varata kokoustilaa Petrasolin kautta
www.petrasol.fi
sähköposti sinimaki@petrasol.fi
tai puhelimitse 09-47304702.
Kokoustarjoilut

ja

pöytävaraus

isommalle

ryhmälle

sähköpostilla
bluebell@jk-kitchen.fi
tai puhelimitse 050-59 09 754
Lounasbuffet on katettuna klo 10:30 alkaen. Tervetuloa!

