
Dagens lunch v. 48

MÅNDAGMÅNDAG
Grönt: Kikärtsratatouille med ris och citronkräm (vegansk)

Chick-pea ratatouille with rice and lemon creme

Rågmjölspanerad fisk med örtgräddfil och smörslungad potatis

Rye flour breaded fish with herb sour cream and buttered potatoes

Korvsauté stroganoff med lök, paprika och champinjoner serveras med ris

Sausage stroganoff withonions, peppers and mushrooms served with rice

 

TISDAGTISDAG
Grönt:

Bönburritos med sojafärs, tomatsalsa och sallad

Bean burritos with minced soya, tomato salsa and salad

Pocherad fisk med ägg-och persiljesås, kokt potatis och ärtsallad

Poached fish with egg-and parsley sauce, boiled potatoes and pea salad

Raggmunk med fläsk och rårörda lingon alt. löksås med fläsk

Potato hash with fried cured pork and lingonberry alt. onions sauce

Bonus: Jambalaya med korv, kyckling och räkor topppad med chilisås

Jambalaya with sausage, chicken and shrimps and chili sauce

 

ONSDAGONSDAG
Grönt:

Broccolibiffar med tabboule och limeyoghurt

Broccoli patties with tabboule and lime yoghurt

Stekt fisk med tartarsås, citron, kokt potatis och juliennesallad

Fried fish with sauce tartar, lemon, boiled potatoes and julienne salad

Gräddstuvad pytt med bakat ägg och inlagda rödbetor

Cream stewed swedish hash with baked egg and beets

 

TORSDAGTORSDAG
Grönt:

Vegetarisk lasagne med tomatsås och riven grana padano

Vegetarian lasagna with tomato sauce and grana padano

Skaldjursgratinerad fisk med grön sparris och grönsaksris

Fish au gratin with sea food sauce, green aspargus and vegetable rice

Kalvfärsbiff med dill och västerbottensost, kalvsky och potatispuré

Veal pappties with dill and västerbotten cheese, veal gravy and mashed potatoes

Ärtsoppa med/utan fläsk samt pannkakor med bärsylt, hallonsylt, lättvispad grädde och kolasås

Pea soup with pork and pancakes with berry jam, raspberry jam, whipped cream and caramel sauce



Pannkaksbuffé ingår till samtliga rätter
 

FREDAGFREDAG
Grönt:

Arranchini med rostade grönsaker, tomatvinaigrette och örtsallad

Arranchini with roasted vegatbles, tomato vinaigrette and herb salad

Saffransdoftande fiskgryta med rostad paprikaaioli, ris och fänkålscrudité

Fish stew with safron, roasted paprika aioli, rice and fennel crudité

Biff minute med pommes, bearnaisesås och kryddbakad tomat

Steak minute with french fries, sauce bearnaise and baked tomatoes

Fredagsdessert: Äppelpaj med vaniljsås
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