ABC Kristiinankaupunki
Noutopöytä viikolle 33 (15.8. - 21.8.)

Maanantai 15.8. Klo 10.30-15

Tiistai 16.8. Klo 10.30-15

Täytetyt broilerikroketit ja curry-persiljajogurttia / fyllda
kyclingkroketter och curry-persiljajogurt (L)
Porsaan lehtipihvi ja smetanakastiketta / Lövbiff av
gris och smetanasås (G,L)
Kasvismunakasta / grönsaksomelett (G,L)
Persiljaperunat / persiljapotatis (M,G,L,Vegaani)
kermainen kalakeitto / krämig fisksoppa (G,L)
Perunamuusi / Potatismos (G,L)

Uunimakkaraa / Ugnskorv (G,L)
Naudanlihaa ja luumutomaattikastiketta / Nötkött och
plommontomatsås (M,G,L)
Härkäpapu-kasvispyttipannua / Bondbönargrönsakspyttipanna (M,G,L,Vegaani)
Perunamuusia / potatismos (G,L)
Jauhelihakeitto / köttfärssoppa (G,L)
Persiljaperunat / persiljapotatis (M,G,L)

Noutopöytä 11,90 €

Noutopöytä 11,90 €

Keskiviikko 17.8. Klo 10.30-15

Torstai 18.8. Klo 10.30-15

Kanan paistileikettä ja pekoni-herkkusienikastiketta /
broiler stektschnitzel och becon-champinjonersås
(M,G,L)
Kebabpyttipannua / Kebabpyttipanna (M,G,L)
Kikherne-kukkakaaligratiinia / kikärtorblommkålgratäng (G,L)
Kermaperunat / gräddpotatis (G,L)
makkarakeitto / korvsoppa (G,L)
Perunamuusia / potatismos (G,L)

Paistettua turskafileetä ja smetanakastiketta / stekt
turskfile och smetansås (G,L)
Porsaan potkaa ja barbequekastiketta / Extramör fläsk
lägg och barbequesås (M,G,L)
Lehtikaalipihvit ja haudutettua purjoa / Grönkålbiffar
och ång purjo (M,G,L,Vegaani)
Paahdetut perunat / Rostad potatis (M,G,L,Vegaani)
Hernekeitto / Ärtsoppa (G,L)
Perunamuusia / potatismos (G,L)

Noutopöytä 11,90 €

Noutopöytä 11,90 €

Perjantai 19.8. Klo 10.30-15

Lauantai 20.8. Klo 10.30-15

Broileria ja valkosipuli-yrttikastiketta / Broiler och vitlökörtsås (G,L)
Lihapullia ja pippurikastiketta / köttbullar och
pepparsås (G,L)
Tofu-kasvispataa / Tofu-grönsaksgryta
(M,G,L,Vegaani)
Perunamuusia / potatismos (G,L)
Nakkikeitto / knack korvsoppa (G,L)
Persiljaperunat / persiljapotatis (G,L)

Paistettuja muikkuja ja lime-tillikermaviiliä / Stekt
sikloja och lime-dillgräddfilsås (L)
Naudanliha-stroganoff / Nötkött-stroganoff (G,L)
Mifu-kasviswokkia / Mifu-grönsakswok (G,L)
Perunamuusi / potatismos (G,L)
Paahdetut perunat / Rostad potatis (M,G,L)

Noutopöytä 11,90 €

Noutopöytä 13,90 €

Sunnuntai 21.8. Klo 10.30-15
ABC-liikennemyymälöiden ravintoloissa käytetään 100 % suomalaista lihaa kaikissa ruokatuotteissa. Lisätietoja
tarjoiltavista annoksista sekä niiden sisältämistä allergioita ja intoleransseja aiheuttavista aineista ja tuotteista saa
pyydettäessä henkilökunnalta. (Elintarviketietoasetus EU N:o 1169/2011)
ABC Kristiinankaupunki, Vanha Vaasantie 11, 64100 Kristiinankaupunki
p. 010 76 49420, www.noutopoyta.fi
Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin

Kirjolohta ja dijonkastiketta / Lax och dijonsås (G,L)
Porsaan savukassleria ja tummaa kastiketta /
Röktkasler av gris och brunsås (M,G,L)
Kasvisräiskäleet ja vuohenjuusto-tomaattikastiketta /
Grönsaksplattär och getost-tomatsås (G)
Kermaperunat / Gräddpotatis (G,L)
Perunamuusi / potatismos (G,L)

Noutopöydän hintaan sisältyy salaatti- ja leipäpöytä,
juomina vesi, maito ja kotikalja sekä jälkiruokana
kahvi tai tee. Ilmoitathan yli 10 henkilön ryhmästä
etukäteen.

Noutopöytä 13,90 €

ABC-liikennemyymälöiden ravintoloissa käytetään 100 % suomalaista lihaa kaikissa ruokatuotteissa. Lisätietoja
tarjoiltavista annoksista sekä niiden sisältämistä allergioita ja intoleransseja aiheuttavista aineista ja tuotteista saa
pyydettäessä henkilökunnalta. (Elintarviketietoasetus EU N:o 1169/2011)
ABC Kristiinankaupunki, Vanha Vaasantie 11, 64100 Kristiinankaupunki
p. 010 76 49420, www.noutopoyta.fi
Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin
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