TÄYSIN
UUDISTUNUT

KAUPASSAMME ON YHTEENSÄ
160 HYLLYMETRIÄ GLUTEENITTOMIA
TUOTTEITA, JOISTA JOKAINEN
ON MERKITTY MYÖS ERIKSEEN.

UNELMIEN
KAUPPA
25 vuoden kokemuksen jälkeen kaupan alalta ja neljän aiemman kauppapaikan
jälkeen käsissämme on kauppa, jossa pääsemme toteuttamaan kaikki unelmamme. K-Citymarket Vantaa Jumbo on 12 000 neliömetrin palveleva myymälä, josta löytyvät niin viimeisimmät elintarvikeuutuudet kuin pientuottajien
erikoisuudetkin – yhteensä meillä on 30 000 eri elintarvikenimikettä. Ja lisäksi
ravintolamaailma, jonka tarjoilee herkkuja sekä kotimaasta että maailmalta.
Täysin uudistuneen myymälämme leveillä käytävillä on tilaa tehdä ostoksia, ja
selkeät ja hyvin merkityt osastomme tekevät asioinnista helppoa ja miellyttävää.
Tarjoamme asiakkaillemme 4 600 katettua parkkipaikkaa, joten meille pääsee
kuivin jaloin säässä kuin säässä. Saman katon alla Jumbon kauppakeskuksessa
on lisäksemme 120 kauppaliikettä ja palvelua, joten täältä saa kaiken samalla
käynnillä.

Tervetuloa elämykselliselle
ostosreissulle!
Sami Hertell ja Anne-Mari Kohtamäki
K-Citymarket Vantaa Jumbon kauppiaat

2

Katso video ja tee
kierros myymälässä
kauppiaan kanssa.

JUOMIA JOKA
LÄHTÖÖN
Kehuttu ja valtakunnallisesti palkittu juomaosastomme käsittää noin 3 000
erilaista juomanimikettä. Pelkästään oluita hyllyissämme on 1 200, mukaan
lukien huikea valikoima alkoholittomia ja vähäalkoholisia oluita. Lisäksi
ylpeytemme on erityisen monipuolinen energiajuomavalikoima.
Kehitämme juomaosastoamme koko ajan ja muokkaamme valikoimaa asiakastoiveiden perusteella. Panostamme myös tuotteiden selkeään esillepanoon
– esimerkiksi oluet on luokiteltu oluttyyleittäin, jolloin asiakkaan on helppo
löytää suosikkijuomansa ja kokeilla myös uusia samanhenkisiä vaihtoehtoja.

Palkitulta ja monipuoliselta juomaosastoltamme löydät
juomat joka janoon.

Nappaa leipäosastolta mukaan
Heinolassa leivotut, aidosti
maistuvat leivät!
P. 03 877 330 | www.pekanleipa.fi | @pekanleipa | #pekanleipä
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OMAN LEIPOMON KÄSINTEHTYÄ
LEIPÄÄ JA LEIVONNAISIA
Oma myymäläleipomomme Leipomo Salonen on perinteinen vuonna 1905 perustettu perheyritys. Leipurimme ja
kondiittorimme loihtivat viikon jokaisena päivänä myyntiin
maukasta leipää sekä herkullisia kakkuja ja leivoksia.

Kaikki tuotteet valmistetaan täällä itse alusta loppuun:
jauhoista taikinaksi ja uuniin. Lisäksi valmistamme makeita
ja suolaisia kakkuja myös tilauksesta ja olemme suosittu
juhlatarjoilujen toimittaja.

Meiltä voit tilata suolaiset
ja makeat kakut niin arkeen
kuin juhlaankiin.
www.k-ruoka.fi/k-citymarket-vantaa-jumbo
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LÄHITUOTANTOA,
UUTUUKSIA
JA GLUTEENITONTA
Leipäosastoltamme löytyvät kaikki suurten leipomobrändien
tuotteet ja aina myös leipämaailman viimeisimmät uutuudet.
Lisäksi tarjolla on kattava valikoima paikallisten pienleipomoiden leipää ja gluteeniton valikoima omassa hyllyssään.
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www.kartanonleipa.fi
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MEILLÄ KALAONNI
SUOSII AINA
Kalaosasto on yksi kauppamme keihäänkärjistä. Osastomme toimii yhteistyössä jo käsitteeksi muodostuneen Juhan Kalan kanssa, jolla on yli 30
vuoden kokemus kalasta ja sen käsittelystä.
Tarjolla on yhteensä 50 metriä kalaa, joten joka päivä on saatavana takuulla
tuoretta kalaa kotimaisesta luonnonkalasta ulkomaiden erikoisuuksiin.
Äyriäisvalikoimamme on pääkaupunkiseudun suurin. Yhteensä kala- ja
äyriäislajikkeita on lähes 1 000, joten valinnanvaraa löytyy. Kalaosastollamme on myös keittiö omien kalatuotteidemme valmistusta varten.

Puhtaan kotimaisen alkutuotannon puolesta – peruna- ja juurestuottajien tuotteita!

Vuodesta 1945
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LIHAMESTARIT
PALVELUKSESSASI
Täyden palvelun lihaosastomme leikkaa, jauhaa ja pakkaa
sekä tarjoaa asiantuntevat neuvot lihan valintaan ja valmistukseen. Omat lihamestarimme osaavat hommansa ja
palvelevat asiakkaita seitsemänä päivänä viikossa.

Valikoimastamme löytyvät suurten lihateollisuusbrändien
tuotteet, joiden lisäksi meiltä on saatavana omat erikoisuutemme, kuten Dry Aged -raakakypsytetty liha. Käytössämme
ovat elintarvikealan uusimmat teknologiainnovaatiot, joiden
avulla saamme tuotteet säilymään pitkään tuoreina.

Lihamestarimme käsittelevät ja pakkaavat lihaa viikon jokaisena päivänä.

Laadukkaan lihan ystäville!

LIHATUKKU
Ota yhteyttä ja
kysy lisää!

Työpajankatu 2, 00580 HELSINKI
Puh. 09 761 470 | www.heikinlihaoy.com
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MAITO JA SEN
VAIHTOEHDOT
Kokonaan uudistetulla maito-osastollamme on oma osasto
kasvipohjaisille tuotteille. Lisäksi vahva panostuksemme
erikoisruokavalioihin näkyy muun muassa laktoosittomien
tuotteiden valikoimassa. Maitomaailman viimeisimmät
uutuudet löytävät myös tiensä hyllyihin nopeasti.
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Maito-osastomme on suunniteltu sekä asiakkaiden, henkilökunnan että ympäristön etua miettien. Selkeä hyllyjärjestys
ja uusin tekniikka helpottaa tuotteiden löytämistä ja hyllyttämistä, ja valtaosaan kaappeihin asennetut ovet estävät
kylmää karkaamasta ja siten vähentää energiankulutusta.

Meillä saat monia
harvinaisia juustoja,
joita et muualta löydä.

KAIKEN MAAILMAN
JUUSTOT
Juusto-osastoltamme löytyvät niin perinteiset kotimaiset
arkijuustot kuin voimakkaasti tuoksuvat, herkulliset erikoisuudet ja pienjuustoloiden tuotteet – monia et muualta
löydä. Selkeä esillepano takaa sen, että oman suosikkijuuston luokse on helppoa suunnistaa kiireessäkin.

Meillä leikattujen erikoisjuustojen valikoimassa on jopa
noin 200 erilaista juustoa, ja myös suositut valmiiksi
viipaloidut juustot kuuluvat tarjontaamme. Juustoja löytyy
yhteensä liki 40 metriä, joten valikoima on varmasti runsas
ja monipuolinen.

hortiherttua.fi
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TUOREIMMAT HERKUT
HEVIOSASTOLTA
Heviosastomme maamerkki on kolmemetrinen, peilein
varustettu kylmäelementti, jonka luota löytyy Juice Station
-mehupiste tuoremehukoneineen ja ananaksenpilkkomislaitteineen. Valikoimaamme kuuluu paljon tuotteita pien-

viljelijöiltä, kuten yrtit, joita saamme kuudelta eri lähiseudun
tuottajalta. Valtaosan vuodesta heviosastollamme toimii
myös marjatori, jonka tarjontaan kuuluvat aina sesongin
tuoreimmat ja mehevimmät marjat.

Sesongin marjat, poimi parasta satoa!
Suomalainen marjatukku
Sari Meriläinen, puh. 044 323 9526

www.bestberry.fi
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Kassojen tuntumassa
sijaitsevalta take
away -osastoltamme
on helppoa noukkia
mukaan koko lounas
valmiiksi pakattuine
ruoka-annoksineen
ja juomineen. Ja
maksu onnistuu myös
lounassetelillä!

KIIREISEN ARJEN
PELASTAJAT
Valmisruuan suosio on lähtenyt uuteen nousuun, ja hyvin ja
hyvistä raaka-aineista tehty helppo ruoka kiinnostaa ihmisiä.
Valikoima on siksi entistäkin laajempi ja monipuolisempi ja
mukaan on tullut yhä parempia vaihtoehtoja.

Myös kasvistrendi näkyy valmisruokavalinnoissa. Me tarjoamme kokonaisen osaston vegevaihtoehtoja, joista löytyvät
ravintoarvoiltaan täysipainoiset ja maistuvat ateriat niin
koko- kuin osa-aikaisillekin kasvissyöjille.

Lempeää lämpöä, sopivasti savua!

Savustuksessa raaka-aineen tulee kypsyä savun ja lämmön
yhteisvaikutuksesta. Perinteisessä saunapalvauksessa lihalle
annetaan samanaikaisesti savua ja kosteaa lämpöä.
Vain harvalla valmistajalla on nykyään käytössä perinteistä haloilla
lämmitettävää savustussaunaa.
Palviliha on kuulunut suomalaiseen arkeen ja juhlaan kautta aikojen,
ja syystäkin säilyttänyt paikkansa ihmisten suussa ja sydämessä.
Savuhovin mehevän saunapalvin maku syntyy satoja vuosia
vanhalla menetelmällä. Palvisaunamme lämmitetään jykevillä
kuorituilla leppähaloilla, ja liha kypsyy saunan tasaisessa, lempeässä
lämmössä pitkään.
Valmiin, tummaksi savustuneen lihan maku on
aito ja perinteinen - kuin silloin ennen.

www.savuhovi.fi
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PAKASTEET KAIKKIIN
RUOKAVALIOIHIN
Pakasteosastomme on siirretty kassojen viereen, joten
tuotteet on kätevää poimia mukaan aivan kauppareissun
lopuksi. Kansin ja ovin varustetut kylmäkalusteemme
varmistavat, etteivät pakasteet sula ennen aikojaan.
Entistä laajempaan ja monipuolisempaan pakastevalikoimaamme kuuluvat myös gluteenittomat ja vegetuotteet
– selkeästi jaoteltuina omiin osastoihinsa.

Pakasteosastolta löytyvät
myös oman jäätelötehtaamme
raikkaat gelatot riittoisissa
kotipakkauksissa.

TUHTI KOKO
– MUHKEA MAKU
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HYLLYMETREITTÄIN
KUIVATUOTTEITA
Teollisten elintarvikkeiden valikoimamme on valtava
– osastomme on lähialueiden suurin. Pelkästään gluteenittomia tuotteita on yli 100 hyllymetriä, ja hyvin edustettuina
ovat myös hyvinvointituotteet ja erilaiset etniset erikoisuudet.
Jopa ketogeenisen ruokavalion noudattajat löytävät meiltä
tarvitsemansa.

Herkkusuita ilahduttaa Suomen suurin irtokarkkivalikoima,
jossa on valittavana noin 300 erilaista karkkia. Irtokarkkiostokset hoituvat meillä hygieenisesti ja turvallisesti: jokainen
asiakas saa karkkien poimintaan oman kauhan, joka
toimitetaan heti käytön jälkeen pestäväksi.
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NAUTI OMAN
JÄÄTELÖTEHTAAMME
GELATOA
JÄLKIRUOAKSI.

MAKUELÄMYKSIÄ MEILTÄ
JA MAAILMALTA
Food Court on 122-paikkainen ravintolamaailmamme, josta löytyy jokaiselle jotakin.
Istumapaikat on sijoitettu tilan keskelle niin, että saman seurueen jäsenet voivat
noutaa haluamansa ruoat ja juomat vapaasti ravintolamaailman yhdeksästä eri pisteestä.
Meillä on tarjolla muun muassa kotiruokalounaita, aasialaista fuusioruokaa, tuorepuuroja
ja smoothieita, frittikana-annoksia, artesaanisalaatteja ja autenttisia kiviuunipizzoja.
Burgerimme valmistetaan omassa leipomossamme paistetuista sämpylöistä ja
niissä käytettävä liha jauhetaan omalla lihaosastollamme. Fish and Chips -annoksiin
käytämme tuoretta kuhafileetä – parempaa ei löydy Britanniastakaan. 15-metriseltä
delituotetiskiltä löytyvät täällä leivotut ja täytetyt patongit ja muut nopeat delituotteet
kiireisempäänkin nälkään.

Tutustu Food Courtin
ruokalistoihin:
www.kcmjumbo.fi

Rakastu
yrtteihin
14

Voit tilata ruokaa myös Foodoran ja
Woltin kautta. Valitse kotiinkuljetus
tai hae ruoka itse kaupasta samalla,
kun teet muut ostokset!

SUOMEN LAAJIN VALIKOIMA

TUTUSTU >>

JAPANILAINEN PÄÄKOKKIMME VALMISTAA NÄYTTÄVÄT, SALAISELLA SU-KASTIKKEELLA
MAUSTETUT SUSHIPLATTERIT AIDOSTA JAPANILAISESTA RIISISTÄ JA TUOREISTA RAAKAAINEISTA VAIKKAPA ILLANISTUJAISIIN.
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Verkkokauppa
säästää aikaa!
TILAA NETISSÄ – KULJETAMME
OSTOKSET KOTIOVELLESI JOPA
SEURAAVANA PÄIVÄNÄ.
TEE OSTOKSET HELPOSTI
OSOITTEESSA:
WWW.K-RUOKA.FI/KAUPPA/
K-CITYMARKET-VANTAA-JUMBO

PUHDASTA
RUOKAPERUNAA
HÄMEESTÄ
Ruoan puhtaus ja kotimaisuus on meille erityisen tärkeää ja siksi
huolehdimme niin perunoiden viljelystä kuin myös pakkaamisesta itse,
jotta voimme taata laadun säilyvän aina pellolta kauppaan asti.
KYSY LISÄÄ Anssi Heikkilä 050 574 4888 | TUTUSTU heikkilanperuna.fi
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• www.jssuomi.fi

Vantaanportinkatu 3, 01510 Vantaa • Avoinna ma-su klo 6–24
puh. 010 538 5800 8,35 snt/puh + 12,09 snt/min (sis. alv)
www.k-ruoka.fi/k-citymarket-vantaa-jumbo

