
Dagens lunch v. 32

MÅNDAGMÅNDAG
Uppladdning inför öppnandet på tisdag

 

TISDAGTISDAG
Vegetarisk fajitas med soja, lök och paprika serveras med ris och avokadokräm

Veggie fajitas with soya, onion and paprika served with rice and avokado creame

Örtbakad fisk med ljummen potatissallad och citronyoghurt

Baked fish with herbs, potato salad and lemonsauce

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: Pytt i panna med stekt ägg och inlagda rödbetor
 

ONSDAGONSDAG
Quesadillas med soja, ost och grönsaker samt sallad och vinaigrette

Quesadillas with soya, cheese and veggies, salad and vinaigrette

Stekt fisk med curryremoulade, citron och färskpotatis

Fried fish with sauce remoulade, lemon and potatoes

Kalvfärsbiff med sherryvinägersky, haricot vertes och stekt potatis

Veal patties with sherry vinager gravy, green beans and fried potatoes

 

TORSDAGTORSDAG
Indisk dahl med röda linser serveras med groddsallad och basmatiris

Indian dahl with red lentils served with bean sprout salad and basmati rice

Asiatiska fishcakes med räkor, picklade grönsaker, chili-och ingefärsmajjo samt ris

Asian fish cakes with shrimps, pickels, chili-and ginger sauce and rice

Högrevschili med bacon och chipotle, picklad rödlök, gräddfil samt ris

Chili with bacon and chipotle, pickled red onions, sour cream and rice

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
Skogssvampsrisotto med grana padano, örtolja och bakade tomater

Risotto with forrest mushroom, grana padano, herb oil and baked tomatoes

Fiskgryta med vitlökssmetana, örtkrutonger samt ris

Fish stew with garlic smetana, herb croutons and rice

Fläskschnitsel med bearnaisesås, grönsaker och stekt potatis



Pork schnitsel with sauce bearnaise, veggies and fried potatoes

Fredagsdessert: Äppelpaj 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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