Viikko 8
LOUNASLISTA RAVINTOLA VAUNU KLO 10:30 – 13:30
Maanantai 18.2
Aurajuustokeitto (L,G)
Paahdettua kotimaista kananpoikaa (L,G,M)
Kalaburger (L), briossisämpylä (VL) & remoulade (L,G)
Härkäpapu-juurespihvit (L,G,M) & yrtti-soijajogurttikastike
(L,G)
Päivän pizza (VL)
Kolmen juuston salaatti (L)
Tiistai 19.2
Makkarakeittoa (L,G,M)
Paistettua puna-ahventa (L) ja seesamipaahdettua uuniperunaa
(L,G,M)
Luomujauhelihasta
valmistetut
jaloviinakastike (L,G)

lihapyörykät

(L)

&

Härkistä tomaatti-fetajuustokastikkeessa (VL,G)
Päivän pizza (VL)
Pestolla maustettua kanasalaattia (L,M)
Keskiviikko 20.2
Kana Tom Yam-keittoa (L,G)
Savustettua porsaanpaistia (L,G) & uunissa paahdetut juurekset
(L,G,M)
Paistettua tuoretta lohta (L,G,M)
Pad Thai luomutofulla (L,G)
Paahdettuja kasviksia ja raejuustoa (L,G)
Päivän pizza (VL)
Torstai 21.2
Hernekeitto (L,G,M)
Maissilla leivitettyä kananpoikaa (L,M) & paprikamajoneesia
(L,G,M)
Sitrupaistettua tuoretta kampelaa (L)
Bataattifalavel (M,G,VE), pitaleipää ja punajuurihummusta
Päivän pizza (VL)

Punajuuri-lohisalaattia (L,G,M)
Pannukakku ja hillo (VL)
Perjantai 22.2
Bataatti-chilikeittoa (L,G)
Kotimainen takuumurea härän grillipihvi (L,G,M) & bearnaise
(VL,G)
Kaalikääryleet (VL) & puolukkaa (L,G,M)
Nokkos-pinaattilettuja (VL) ja puolukkaa (L,G,M)
Päivän pizza (VL)
Päivän salaatti (VL)
Omenapiirasta (L) & vaniljakastike (L,G)
VL=vähälaktoosinen, L=laktoositon, G=gluteeniton
LOUNASBUFEE SISÄLTÄÄ RUNSAAN SALAATTIPÖYDÄN,
5 LÄMMIN RUOKAVAIHTOEHTOA SEKÄ KAHVIN/TEEN
LOUNASBUFEE 9,70 €
KEITTO 7,00 €
SALAATTIPÖYTÄ 8,20 €
KEITTO+SALAATTIPÖYTÄ 8,70 €
Pidätämme oikeudet muutoksiin ruokalistassa.

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

Ravintola Vaunu

Ravintola Vaunu
Ratapihantie 9
00520 Helsinki
Palvelemme Ma-Pe 10:30-13:30
Lounas 10:30-13:30
Ravintolapäällikkö Toni Kaunisto
Parhaiten tavoitatte meidät sähköpostitse:
asiakaspalvelu@ravintolavaunu.fi
Puhelimitse tavoitatte meidät parhainten
lounasajan ulkopuolella klo 8-10.30 ja 14-16 välillä
Puh. 045 889 8867
Katso Oiva-raportti

Ravintola Vaunu on valoisa henkilöstöravintola Pasilassa,
Ratapihantie 9:ssä. Valttejamme ovat kekseliäs ja maistuva
kotiruoka, unohtamatta maailman makuja.
Lounaspöytään sisältyy runsas ja monipuolinen salaattibuffet,
itse leivottu talon leipä, höyryävä keitto ja kolme
lämminruokavaihtoehtoa, päivän pizza sekä kahvi/tee.
Torstaisin tarjoamme keittona perinteisesti hernekeittoa ja
pannukakkua. Perjantaisin tarjoamme myös herkullisen
jälkiruuan.

Ravintola Vaunu on varattavissa iltaisin ja viikonloppuisin
yksityiskäyttöön. Voit varata meiltä myös 200 hengen
auditorion tai kokoustiloja 10 – 36 henkilölle. Tarjouspyynnöt
ja menu vaihtoehdot asiakaspalvelu@jk-kitchen.fi
Vaunussa tavataan. Tervetuloa!

