Viikko 46
LOUNASLISTA RAVINTOLA VAUNU KLO 10:30 – 13:30
Maanantai 11.11
Tuoreella rakuunalla maustettua paahdettua porkkanakeittoa (L,G)
Kotimaista kananpoikaa & portviinikastiketta (L,G)
Savulohella ja kasviksilla täytettyjä ohukaisia (VL)
Tomaattinen tofu-kasviskastike (L,G,VE)
Päivän pizza (VL)
Kreikkalainen maalaissalaatti (L,G)
Tiistai 12.11
Thaimaalainen kasviskeitto (L,G,M)
Lihapullat Amerikan tapaan (L) mac & cheese (VL)
Paistettua tuoretta seitiä (VL)
Juustoiset sellerifritterit (VL) & raita-kastiketta (L,G)
Päivän pizza (VL)
Nizzansalaatti (L,G,M)
Keskiviikko 13.11
Maa-artisokkakeitto (L,G)
Balilainen mausteinen härkäpata (L,G)
Paistettua tuoretta kirjolohta (L,G,M) & remoulade-kastiketta (L,G)
Kotimaisella luomukvinoalla ja kasviksilla täytettyä kesäkurpitsaa (L,G)
Päivän pizza (VL)
Keittiömestarin salaatti (VL)
Torstai 14.11
Hernekeitto (L,G)
Ylikypsää vasikan niskaa (L,G) & suppilovahverokastiketta (L,G)
Kauraleivitettyä tuoretta kampelaa (L,G)
Bataattifalavel (VE,G,M) & pitaleipää & valkosipulijogurttia
Päivän pizza (VL)
Aasialainen tofu-nuudelisalaatti (Li)
Pannukakku (L) ja hillo
Perjantai 15.11
Purjo-perunasosekeitto (L,G)
Flank Steak (L,G) & uuniperunat
Noripaahdettua puna-ahventa (L,G)
Palak paneer -kotijuustocurry (L,G)
Päivän pizza (VL)
Päivän salaatti (VL,G)
Mustikka-talkkunahyve (L)
Pidätämme oikeudet muutoksiin ruokalistassa.
VL=vähälaktoosinen, L=laktoositon, G=gluteeniton

Lounasbufee sisältää runsaan salaattipöydän,
viisi lämmintä ruoka vaihtoehtoa, sekä kahvin ja teen.
Torstaisin ja perjantaisin tarjolla myös jälkiruokaa.
Lounasbufee 9,70 €
Keittolounas 7,00 €
Salaattilounas 8,20 €
Keitto ja salaattilounas 8,70 €
Pidätämme oikeudet muutoksiin ruokalistassa.

Lounashinnasto
Lounasbufee 9,70 €
Keittolounas 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 08:00-14:30
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!

