Dagens lunch v. 25

M Å N DA G
Indisk dahl med blomkål, röda linser och halloumi serveras med basmati ris
Indian dahl with cauli flower, red lenthils and halloumi served with basmati rice

Stekt fisk med skagenmajonnäs, citron och färskpotatis
Fried fish with shrimp mayonnaise, lemon and potatoes

Senapsstekta isterband med persiljestuvad potatis och rödbetor
Isterband sausage with mustard, parlsey stewd potatoes and beet roots

TISDA G
Kumminstekt morot med hummus och tabbouleh med granatäpplen
Fried carrot with cumin, hummus and tabbouleh with pomme granate

Ångad färsk sej med rödbetor, dill, brynt smör och 63gr ägg
Steamed fresh saithe with beets, dill, brown butter and 63 dgr egg

Raggmunk med stekt fläsk och rårörda lingon alt. bruna bönor med fläsk och kokt potatis
Potato hash with fried cured pork and lingonberry alt. brown beans with cured pork and boiled potatoes

Bonusrätt: Stekt äggnudelwok med kyckling och grönsaker serveras med ingefära-och chilisås

O N SDA G
Quesadillas med ost och grönsaksröra med sallad och chilirostad mandel
Quesadillas with cheese and veggies served with saladand chili roasted almonds

Misobakad fisk med sesamkokt ris, chilipicklad gurka och furikake
Baked fish with miso, sesame boiled rice, pickled cucumber and furikake

BBQ pulled pork med cole slaw och chilirostad klyftpotatis
BBQ pulled pork with cole slaw and chili roasted potato wedges

TO RSDA G
Pulled vego fajitas med cous cous, chilimajonnäs och picklad rödlök
Pulled vego fajitas with cous cous, chili mayonnaise and pickeld red onions

Fiskgryta i hummer-och saffranssås med fänkål och färskpotatis
Fish stew in lobster-and saffron sauce with fennel and potatoes

Kalvfärsbiff med tomat-och oreganosås, tzatziki och kryddrostad potati
Veal patties with tomato-and oregano sauce with tzatsiki and roasted 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

FREDA G

Midsommarafton – Stängt. Vi önskar alla en fantastisk helg och välkomna åter på måndag.
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

