KUUKAUSITIEDOTE 9/2022
Pitäjänmäki

Linjaston salaattibuffetit otetaan käyttöön 29.8.2022 alkaen!
Huolehdithan hyvästä käsihygieniasta, sillä käytämme yhteisiä ottimia.
Kahvila avoinna 29.8.-9.9.2022 klo 7.00-14.45.
Kahvila palvelee klo 14.45-17.30 ruokasalissa.
Maista kahvilan uudet herkut:
Savukalkkuna-kermajuustobagel 4,50€
Lämminsavulohirieska 4,50€
Päivän makea piirakka 1,20€
Mr. Panini Ohutleipärulla 5,20€
Vastuullisesti POR:ssa
Tee #ekoteko ja sano EI tarjottimelle ja salaattilautaselle!
Säästä energiaa ja syö terveellisesti lautasmallin mukaisesti.
Etuja suoraan POR Lompakosta
Liity mukaan puhelimessa kulkevaan mobiilisovellukseen POR Lompakko!
POR Lompakon saat käyttöösi oheisella QR-koodilla tai osoitteesta www.por.fi.
Kerää leimoja lounasleimakorttiin ja ansaitse kahvikuponkeja!

Aamiaistarjous jäsenille POR Lompakosta itsepalvelukassalla koko syyskuun ajan
Kahvi/tee, puuro, lasi tuoremehua
2,50€ (norm. 3,65€)
Viikonloppuresepti syyskuussa POR Lompakossa
Syyskuussa löydät mobiilisovelluksestamme herkullisen viikonloppureseptin kotikokkailuun.
Vain POR Lompakosta!
Muista käyttää POR:n vanhat jäsenetulipukkeet 30.9.2022 mennessä!

NEWSLETTER 9/2022
Pitäjänmäki

Salad buffets at the canteen opens from 29 August 2022!
Please take care of good hand hygiene, because we use common cutlery.
The cafe is open from 29 August to 9 September 2022 from 7:00 a.m. to 2:45 p.m.
Cafe serves at the canteen from 14:45 to 17:30.
New delicacies at the cafe:
Smoked turkey and cream cheese bagel 4,50€
Warm smoked salmon thin bread roll 4,50€
Sweet pastry of the day 1,20€
Thin bread roll from Mr. Panini 5,20€
Responsibly in POR
Be responsible and say NO to the tray and salad plate!
Save energy and eat healthily with the plate model.
Benefits from POR Lompakko
Join the mobile application POR Lompakko on your phone!
You can take the POR Lompakko in use with the attached QR code or at www.por.fi.
Collect stamps for a lunch stamp card and earn coffee vouchers!

Breakfast offer for members from POR Lompakko at the self-service checkout
throughout September
Coffee/tea, porridge, glass of fresh juice
2,50€ (normal price 3,65€)
Weekend recipe in September in POR Lompakko
In September, you will find a delicious weekend recipe for home cooking in our mobile
application. Only from POR Lompakko!
Remember to use POR's old membership vouchers by September 30, 2022!

