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Ateriapalvelut / Ruokapaikat
s. 1 Kotiinkuljetusateriat
s. 2 Ruokapaikat
s. 3 Kauppapalvelu/elintarvikkeiden tilaus
KOTIINKULJETUS ATERIOITA:
Ruokapaikka Kasari
puh.040 575 9610, 046 648 4270
Tietokatu 3,
94600 Kemi
Katja Koski p. 040- 9622543
Ateriapalvelut:
- valmiita aterioita, huomioidaan ruokavaliot,
- myös kotiin kuljetettuna:
sis.ruoka, salaatti ja jälkiruoka,
Hinta 7,20 – 8e/annos (kuljetuksen osuus on 1 e),
- lisähintaan myös leipä, maito.
Laskutus 1 x kk tai sopimuksen mukaan.
Viikonloppuannokset ilman jälkiruokaa ja salaattia, tuodaan perjantaisin.
Mahdollisuus tilata kotiannos myös seisovasta pöydästä (eri hinta).
Sotaveteraani- ja invalidien ruokalipuilla aterioita.
Ruokalista julkaistaan Lounais-Lappi-lehdessä.
http://ruokapaikkakasari.fi
posti@ruokapaikkakasari.fi
Kemin Lounatuuli (käy myös sotaveteraani- ja invalidien ruokaliput)
Puhelintilaukset ark 7-15
p. 050 5981 050 Minna Petäjäsuo
Sairaalakatu 2
94100 Kemi
Noutolounas toimipisteessä klo 10-13,
asiakas voi koota noutopöydästä haluamansa aterian.
Toimitamme ruoka-annoksia koteihin ja työpaikoille Kemin alueella.
- Ateriapalvelu kotiinkuljetettuna arkisin
- Hinta 8,20 € /annos:
sisältää lämpimän ruoan (jonka asiakas voi valita listalta), salaatin, jälkiruoan
ja kuljetuksen.
Keittolounaaseen sisältyy myös leipä ja levite.
Viikonloppuruoat toimitetaan perjantaina, niihin sisältyy vain lämmin ruoka
(toivomuksesta saa myös jälkiruoan). Viikonloppuruoan hinta on 6€/annos.
Ruokalista on nähtävillä kotisivuilla
os. www.keminlounatuuli.com ja Lounais-Lappi -lehdessä.
Myös tilausruoat juhliin yms.
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RUOKAPAIKAT
Näissä paikoissa käyvät myös rintamaveteraanien ja sotilasvammalain mukaiset aterialiput.
Sotilasvammalain mukaista ateriointia voi kysyä p. 016 259 552 ja rintamaveteraanien p.050 427 5616

Hopealyhty
puh. 040 808 5655
Kirkkopuistokatu 11 (1-krs, hissi)
94100 Kemi
Kemin seurakunnan eläkeläisten ruokala, Lounas arkisin 11-12.30
Voi ruokailla paikan päällä tai ruoan voi ostaa mukaan, ota mukaan omat astiat.

Lounaskahvila Kemin Paussi
puh. 040 861 8448
Valtakatu 7-9, Prima tavaratalo
94100 Kemi
Perinteistä kotiruokaa paikan päällä arkisin noutopöydästä klo 10:30-14,
myös ruokavaliot huomioitu. Annoksen voi hakea myös kotiin.
Lisäksi pitopalvelua. Viikon ruokalista löytyy www.keminpaussi.fi

Purolan palvelukeskuksen keittiö
Puh. 040 717 0495
Purolankatu 1
94200 Kemi
Aamupala 8:00- , lounas n. 11:30-, päivällinen 15:30- ,
myös tilauksesta ruokailut, leivonnaiset. Ruoan voi hakea kotiin omilla astioilla.

Ravintola Puistopaviljonki
Urheilukatu 1, 94100 Kemi
p. 016 223110 Arkisin lounasruokaa.

Seuraava sivu: kauppatavaroiden kuljetus/myynti
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KAUPPATAVAROIDEN KULJETUS/MYYNTI

K- Market PEURASAARI
Kauppias Arto Hietala K-market Messi ja K-market Peurasaari
- Kauppapalvelua:
Tilaukset: - mielellään s-postitse: peurasaari@k-market.com
tai puh. 040 185 9491
Hepolan - Rytikarin alue: 10,00 e / toimitus,
Ajos - Syväkangas – Peurasaari – Haukkari- Keskusta: 8,00 e / toimitus.
Kuljetukset hoitaa Monitarmo, kauppa sopii kuljetuksen.
Kauppaan avataan tili, jolloin lasku tulee 1 x kk.
Tilauspäivä on tiistai, > toimituspäivä keskiviikko.
..

K- MARKET KESKUSPUISTOKATU
Kauppias Aulikki Pelttari
Puh. 050 438 4683
– Koko valikoima on tilattavissa verkkokaupasta;
valmisruoat, tuoretiskin tuotteet, leivät, juustot ja pakasteet. Tuotteista näkyy kuva ja hinta.
Hinnat ovat aina samat verkossa ja myymälässä.
K-ruokasovellus on käytössä milloin vain, kännykällä, tabletilla ja pöytäkoneella.
Hae sovellus koneelle tai tabletille Play-kaupasta tai AppStoresta.
Lisätietoa: https://www.k-market.fi/kaupat/keskuspuistokatu/tarjoukset/

