Dagens lunch v. 38

M Å N DA G
Indisk dahl med halloumi, linser och grönsaker serveras med ris och papadum
Indian dahl with holloumi, lentils and veggies served with rice and papadum

Panerad fisk med kräftröra, citron och kokt potatis
Fried fish with cray fish sauce, lemon and boiled potatoes

Pannbiff med löksky, pressgurka och potatis
Beef patties with onion gravy, pickled cucumber and potatoes

TISDA G
Morotsbiffar med apelsin-och ingefärsyoghurt samt ris
Carrot burgers with orange-and ginger sauce and rice

Snabbrimmad färsk sej med örtagårdssås, varma grönsaker och potatis
Fresh saithe with herb sauce, vegetables and potatoes

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: Gräddstuvad pytt i panna med äggula och rödbetor

O N SDA G
Falafel med vitlöksyoghurt och matvetesallad med tomat och persilja
Falafel with garlig yoghurt, wheat salad with tomatoes and parsley

Ugnsbakad fisk med senap, pepparrot och dill serveras med cruditésallad och potatis
Oven baked fish with mustard, horseradish and dill served with crudité salad and potatoes

Stekt kyckling med sataysås och ris
Fried chicken with satay sauce and rice

TO RSDA G
Pasta med gräddkokt skogsvamp och örtstekta grönsaker samt grana padano
Pasta with creamed forrest mushroom, herb fried veggies and grana padano

Fisk-och skaldjurspaella med vitlökskrutonger och rökt paprikaaioli
Fish-and sea food paella with garlic croutons and smoked paprika aioli

Höstgryta med högrev, svamp och rotfrukter serveras med potatis
Beef stew with mushrooms, root vegetables and 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

Grönsaksrisotto med svamp, zucchini, paprika samt kronätskocka och grana padano
Veggie risotto with mushroom, zucchini, paprika, artichoke and grana padano

Fisk-och skaldjur i röd thaicurrysås med grönsaker och ris
Fish-and sea food stew with red thai curry sauce, veggies and rice

Fläsknoisette med pepparsås, örtslungade grönsaker samt rösti
Pork noisette with pepper sauce, vegetables and rösti

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

