Vecka 34

Lunch 89 kr
Inkl. bröd, dricka, sallad och kaffe

Måndag
20/8

skånsk kalops med med rödbetor och kokt potatis 99 kr
panerad rödspätta med remouladsås & kokt potatis 99 kr
Isterband med persiljestuvad potatis, rödbetor 99 kr
pasta biff,kantareller 99 kr

Tisdag
21/8

basilika & philadelphia ostfylld kycklingfile med rosmarinsås & ris 99 kr
stekt fläsk med löksås/bruna bönor kokt potatis 99 kr
Kokt torskfilé med ägg och persiljesås och kokt potatis 99 kr
spaghetti köttfärssås 99 kr

Onsdag
22/8

schnitzel med stekt potatis & ärtor 99 kr
rödingfile med saffran & gräslöksås 99 kr
Prinskorv med stuvad spenat och kokt potatis 99 kr
pasta med oxfile,purjolök & grönpepparsås 99 kr

Torsdag
23/8

Oxjärpar med gräddsås och lingonsylt, kokt potatis 99 kr
saffransdoftande fiskgryta med grönsaker, aioli & ris 99 kr
pasta fläskfile,bacon 99 kr
Gräddstuvad pytt i panna med rödbetor,stekt ägg 99 kr

Fredag
24/8

fläsknoisette black & white med stekt potatis 99 kr
smörstekt havsabborre med hollandaisesås,kokt potatis 99 kr
dagens pasta 99 kr
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Hela veckan

grillbiff 150g med klyftpotatis, coleslaw, grillsallad, vitlökssås
och BBQ sås 119 kr
striploinbiff 200g med klyftpotatis,coleslaw,vitlöksås,bbqsås,grills
allad 189 kr
kycklingfile med klyftpotatis, coleslaw, grillsallad, vitlökssås och
BBQ
sås 119 kr
grillad tonfisk på salladsbädd med coleslaw,bbqsås,vitlöksås &
klyftpotatis 159 kr
bbqburgare 200g med pommesfrites, coleslaw,
grillsallad,chilidressing
och
BBQ sås 99 kr
grillad entrecote (200g) med
klyftpotatis,coleslaw,vitlöksås,bbqsås,grills
allad 159 kr
grillad oxfile 200g med
klyftpotatis,coleslaw,vitlöksås,bbqsås,grills allad 169 kr
caesarsallad med kyckling/kräftstjärtar 99 kr
Grillad rödingfilé med klyftpotatis,coleslaw,vitlöksås,bbqsås,grills allad 119 kr
Grekisk sallad 99 kr
avokado & räksallad 99 kr
pizza från 89
bbq`s vegetariska alternativ
veggieburgare 99
vegetariska grillbiffar 119:- 99 kr
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