
Dagens lunch v. 20

MÅNDAGMÅNDAG
Bönbiffar med rostad vitlöksdressing och matvetesallad smaksatt med mynta och persilja

Bean patties with rosted garlic sauce, bulgur salad with mint and parsley

Pankopanerad fisk med räkröra, citron och potatis

Panko breaded fish with shrimps sauce, lemon and potatoes

Småländska isterband med persiljestuvad potatis och inlagda rödbetor

Swedish isterband sausage with parlsey stewd potatoes and pickeld beet roots

 

TISDAGTISDAG
Medelhavsgryta med marinerade kikärtor, smetana och ris

Veggie mediterrainien stew with marinated chick-peas and rice

Fisk-och skaldjurspaella med rökt paprikamajonnäs och vitlöksbröd

Fish-and sea food paella with smoked paprika mayonnaise and garlic bread

Raggmunk med stekt fläsk och rårörda lingon alt. löksås med fläsk och kokt potatis

Potato hash with fried cured pork and lingonberry alt. onion sauce with cured pork and boiled potatoes

Bonusrätt: Högrevschili med gräddfil, ris och nachos

 

ONSDAGONSDAG
Smörbakad rotselleri med rostad mandel, örtsås, picklad morot och ris

Celeriac baked with butter served with hazelnut vinaigrette, pickles and potatis

Fiskkroketter med sojamajonnäs, syrlig het kålsallad samt ris

Fish croquette with cabbage salad, soya mayonnaise and rice

Stekt kyckling med jordnötssås, grönsaker och ris

Fried chicken with peanut sauce, vegetables and rice

 

TORSDAGTORSDAG
Blomkålscurry med bönor, och paprika serveras med basmatiris

Cauli flower curry with beans, paprika and basmati rice

Fiskgratäng med lagrad ost, sparris, kräftor och dill

Fish au gratin with aged cheese, aspargus, cray fish and dill

Boeuf bourguignon på högrev med bacon, champinjoner och smålök samt potatispuré

Boeuf bourguignon with bacon, mushroom, onion and mashed potatoes

Ärtsoppa med/utan fläsk samt pannkakor med kolasås, chokladsås, vispad grädde och bärsylt

Pea soup with/without pork, homemade pancakes, caramel sauce, chocolate sauce, whipped cream and jam

Pannkaksbuffé ingår till samtliga rätter
 

FREDAGFREDAG



Skogssvamprisotto med dragonolja, grönsaker och grana padano

Forrest mushroom risotto with tarragon oil, vegetables and grana padano

Isas bouillabaisse med rotfrukter, fänkål och tomat toppas med aioli och örtkrutonger

Isas bouillabaise with roots, fennel, tomato, aioli and herb croutons

Tri-trip på kalv med bearnaisesås, vitlöksstekta haricot vertes och råstekt potatis

Tri-trip of veal with sauce bearnaise, garlic fried geen beans and fried potatoes

Fredagsdessert: Bärpaj med vaniljsås
 

Vi har alltid en dagens pasta samt olika sallader I vår monter

Dagens lunch serveras mellan 10.30–13.30 och kostar 115kr med lojalitetskort 105kr
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