
 

 

 
Menu 

 IKM-UINNIT 

Impivaaran uimahallissa 

4.11.2016 

Ruokailun hinta 9,00 € / hlö 

Tarjoiluaika klo 18.00 - 21.00  

 (Kaikki ruoat valmistettu täysjyväpastasta/-riisistä, salaattipöytä sisältää vihersalaatin 

lisäksi ruokaisan salaatin sekä raasteen.  Salaattipöytä sisältää runsaita proteiinin lähteitä 

kuten esim. kananmunaa, pähkinää, herneitä ja papuja)  

Perjantai 4.11 Kisaruokailu 

Runsas salaattipöytä ja leipävalikoima 

Burgundinpata & riisi 

Gluteenitonta ruokaa myös saatavilla varattaessa 

mehu/vesi 

 

Ruokailu ennakkovarauksesta, ilmoitus ruokailijoiden tarkasta määrästä 31.10.2016 

mennessä otava@kiitorata.fi tai numeroon (02) 4808 4004  

 

mailto:otava@kiitorata.fi


 

 

 
Menu 

 IKM-UINNIT 

Impivaaran uimahallissa 

5.11.2016 

Ruokailun hinta 9,00 € / hlö 

Tarjoiluaika klo 11.00 - 14.00  

 (Kaikki ruoat valmistettu täysjyväpastasta/-riisistä, salaattipöytä sisältää vihersalaatin 

lisäksi ruokaisan salaatin sekä raasteen.  Salaattipöytä sisältää runsaita proteiinin lähteitä 

kuten esim. kananmunaa, pähkinää, herneitä ja papuja)  

Lauantai 5.11. Kisaruokailu 

Runsas salaattipöytä ja leipävalikoima 

Makaronilaatikko 

Gluteenitonta ruokaa myös saatavilla varattaessa 

mehu/vesi 

 

Ruokailu ennakkovarauksesta, ilmoitus ruokailijoiden tarkasta määrästä 31.10.2016 

mennessä otava@kiitorata.fi tai numeroon (02) 4808 4004  

 

mailto:otava@kiitorata.fi


 

 

 
Menu 

 IKM-UINNIT 

Impivaaran uimahallissa 

5.11.2016 

Ruokailun hinta 9,00 € / hlö 

Tarjoiluaika klo 17.00 - 20.00  

 (Kaikki ruoat valmistettu täysjyväpastasta/-riisistä, salaattipöytä sisältää vihersalaatin 

lisäksi ruokaisan salaatin sekä raasteen.  Salaattipöytä sisältää runsaita proteiinin lähteitä 

kuten esim. kananmunaa, pähkinää, herneitä ja papuja)  

Lauantai 5.11. Kisaruokailu 

Runsas salaattipöytä ja leipävalikoima 

Hedelmäinen broilerkastike &riisi 

Gluteenitonta ruokaa myös saatavilla varattaessa 

mehu/vesi 

 

Ruokailu ennakkovarauksesta, ilmoitus ruokailijoiden tarkasta määrästä 31.10.2016 

mennessä otava@kiitorata.fi tai numeroon (02) 4808 4004  

 

mailto:otava@kiitorata.fi


 

 

 
Menu 

 IKM-UINNIT 

Impivaaran uimahallissa 

6.11.2016 

Ruokailun hinta 9,00 € / hlö 

Tarjoiluaika klo 11.00 – 14.00 

 (Kaikki ruoat valmistettu täysjyväpastasta/-riisistä, salaattipöytä sisältää vihersalaatin 

lisäksi ruokaisan salaatin sekä raasteen.  Salaattipöytä sisältää runsaita proteiinin lähteitä 

kuten esim. kananmunaa, pähkinää, herneitä ja papuja)  

Sunnuntai 6.11. Kisaruokailu 

Runsas salaattipöytä ja leipävalikoima 

Lasagnette 

Gluteenitonta ruokaa myös saatavilla varattaessa 

mehu/vesi 

 

Ruokailu ennakkovarauksesta, ilmoitus ruokailijoiden tarkasta määrästä 31.10.2016 

mennessä otava@kiitorata.fi tai numeroon (02) 4808 4004  

 

mailto:otava@kiitorata.fi


 

 

 
Menu 

 IKM-UINNIT 

Impivaaran uimahallissa 

6.11.2016 

Ruokailun hinta 9,00 € / hlö 

Tarjoiluaika klo 16.00 - 19.00  

 (Kaikki ruoat valmistettu täysjyväpastasta/-riisistä, salaattipöytä sisältää vihersalaatin 

lisäksi ruokaisan salaatin sekä raasteen.  Salaattipöytä sisältää runsaita proteiinin lähteitä 

kuten esim. kananmunaa, pähkinää, herneitä ja papuja)  

Sunnuntai 6.11. Kisaruokailu 

Runsas salaattipöytä ja leipävalikoima 

Sitruunainen kalaleike, keitetyt perunat, tartarkastike  

Gluteenitonta ruokaa myös saatavilla varattaessa 

mehu/vesi 

 

Ruokailu ennakkovarauksesta, ilmoitus ruokailijoiden tarkasta määrästä 31.10.2016 

mennessä otava@kiitorata.fi tai numeroon (02) 4808 4004  

 

mailto:otava@kiitorata.fi

