ABC Kristiinankaupunki
Noutopöytä viikolle 09 (1.3. - 7.3.)

Maanantai 1.3. Klo 10.30-15

Tiistai 2.3. Klo 10.30-15

Paistettuja silakoita ja lime-tillikermaviiliä / Stekt
strömming och lime-dillgräddfil (L)
Jauhelihapihvit ja paistettua sipulia / köttfärsbiffar och
stekt lök (G,L)
Mifu-kasvispataa / Mifu-grönsaksgryta (G,L)
Perunamuusia / potatismos (G,L)
Makkarakeitto / korvsoppa (G,L)

Broileria ja smetanakastiketta / Broiler och
smetanasås (G,L)
Makkarakastiketta / korvsås (G,L)
Punajuuri-halloumipihvit ja haudutettua purjoa /
rödbeta-hallomibiffar och ångkokt purjo (G)
Perunamuusia / potatismos (G,L)
Lihakeitto / köttsoppa (G,L)

Noutopöytä 10,90 €

Noutopöytä 10,90 €

Keskiviikko 3.3. Klo 10.30-15

Torstai 4.3. Klo 10.30-15

Kirjolohikiusausta / Laxfrestelse (G,L)
Possua ja luumutomaattikastiketta / Gris och
plommontomatsås (M,G,L)
Härkäpapu-kasviswokkia / bondbön-grönsakswok
(M,G,L,Vegaani)
Paahdetut perunat / rostad potatis (M,G,L,Vegaani)
Nakkikeitto / knack korvsoppa (G,L)

Kanan paistileikettä ja Aurajuustokastiketta / broiler
stektschnitzel och auraostsås (G,L)
Kebabia ja chili-valkosipulijogurttia / Kebab och chillivitlökyoghurt (G,L)
Kikherne-kasvisgariinia / kikärtor-grönsaksgratäng
(G,L)
Höyrytettyä riisiä / Ångkokt Ris (M,G,L,Vegaani)
Hernekeitto / Ärtsoppa (G,L)

Noutopöytä 10,90 €

Noutopöytä 10,90 €

Perjantai 5.3. Klo 10.30-15

Lauantai 6.3. Klo 10.30-15

Lasagnea / Lasagne (L)
Naudanlihaa ja pekoni-herkkusienikastiketta / Nötkött
och becon-champinjonersås (G,L)
Kasvispihvit ja kookos-currykastiketta / grönsaksbiffar
och cocos-currysås (G,L)
Persiljaperunat / Persiljapotatis (M,G,L,Vegaani)
kermainen kalakeitto / Krämig fisksoppa (G,L)

Maissipaneroitua kirjolohta ja lime-tillikermaviiliä /
Majspanerad Lax och lime-dillgräddfilsås (G,L)
Porsaan savukassleria ja barbequekastiketta /
Röktkasler av gris och barbequesås (G,L)
Herkkusienimunakasta / Champinjoneromelett
(M,G,L,Vegaani)
Perunamuusi / Potatismos (G,L)

Noutopöytä 10,90 €

Noutopöytä 11,90 €

Sunnuntai 7.3. Klo 10.30-15
Kanan paistileikettä ja vuohenjuustotomaattikastiketta / broiler stektschnitzel och Getosttomatsås (G)
Naudan niskaa ja pippurikastiketta / nacke av Nöt och

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

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

pepparsås (G,L)
Tofu-kasvispyttipannua / Tofu-grönsakspyttipanna
(G,L)
Kermaperunat / Gräddpotatis (G,L)
Noutopöytä 11,90 €

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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