Vecka 03

Lunch 115 kr
Inkl. bröd, dryck, sallad och kaffe

Måndag
14/1

Grillbiff serveras med grönpepparsås & potatisgratäng
Fish`n Chips serveras med remouladsås

Tisdag
15/1

Wallenbergare med gräddsås serveras med potatismos,lingon & ärtor
Ugnsbakad Lax med gorgonzolasås serveras med pressad potatis

Onsdag
16/1

Lammfärsbiffar fyllda med fetaost serveras med rosmarinsås & råstekt potatis
Smörstekt strömming serveras med dillsås & potatismos

Torsdag
17/1

Panerad schnitzel serveras med rödvinssås, gröna ärtor & klyft potatis
Friterad torskrygg med skagenröra serveras med kokt potatis

Fredag
18/1

Ossobuco alla milanese- Kalvlägg med tomatsås serveras med grönsaker &
potatismos
Ugnsbakad flundrafilé med räkor serveras med vittvinsås & kokt potatis

Vi serverar dagens * Penne con salsiccia
kött och fisk
Färsk penne med italiensk korv, chili, färska tomater,
vardagar utöver Grana padano
de vanliga
* Pasta al pomodoro
rätterna nedan:
tomatsås,mozzarella, basilika & parmesan
* Spaghetti Carbonara
bacon, äggula, svartpeppar lite grädde & Grana padano
*Pasta Pollo
kycklingfile, grädde, grönsaker & Grana padano
*Pasta Al Pesto
med pesto, grädde, ruccola, tomat, räkor & Grana padano
*Spaghetti bolognese
med nötfärs, tomatsås & Grana padano
*Pasta salmone
med lax, grädde, lök & spenat
Lasagne
med nötfärs, grädde, tomatsås & Grana padano
*Pasta Boscaiola
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salsiccia korv, karl-johan svamp, grädde & Grana padano
Pizza Margherita
med tomatsås & mozzarella
*Pizza Capricciosa
med tomatsås, skinka, champinjoner & mozzarella
*Pizza Ortolana
med tomatsås, grillade grönsaker & mozzarella
*Pizza Salame Vetriccina
med tomatsås, champinjoner, paprika, stark salami & mozzarella
Pizza Frank Sinatra
mozzarella, färska körsbärstomater, salsiccia, ruccola & parmesan
* Chevre Sallad
Romansallad, rödbetor, tomat, chevreost, valnötter, honung & balsamico
*Parma&Mozzarella Sallad
Romansallad, tomat, parmaskinka & mozzarella
*Ceasar Sallad
med romansallad, tomat, krutonger, kycklingfilé, dressing & grana padano
Pasta Della Casa
Fläskfilé, champinjoner, dijonsås & parmesan
Ragu Di Vitello
Strimlad kalvkött, champinjoner, purjolök, gräddsås & parmesan
*Tortelloni Giganti
ricotta, spenat, tomatsås & grädde
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