Vecka 43
Serveras vardagar 10:30 - 14:30

Lunch 100 kr
Inkl. bröd, dricka, sallad och kaffe

Serveras 10.30 - 14.30 helgfria vardagar Ink: sallad, dryck, kaffe, bröd
Måndag
22/10

souzoukakia grekiska färsjärpar med ris och riven hårdost
laxfylld spättafile med vitvinsås handskalade räkor och kokt potatis
haloumifylld kycklingfilemed spenatris och örtsås
biffstroganoff med inlagd gurka ,gräddfil och ris

Tisdag
23/10

wallenbergare med gräddsås,potatis mos och rårörda lingon
citrus stekt kummelfile med potatistomp och skaldjursveloute
grillade kycklinginnanlår med couscous ,basilikasås och kronärtskokssallad
raggmunk med stekt fläsk och rårörda lingon
stekt sidfläsk med kokt potatis och löksås

Onsdag
24/10

biffminute med pommes,bearnaise ,syrade rödbetor med timjan
ungsstekt laxfjäril med fänkålssås,kokt potatis samt ångkokta primörer
kyckling lemonato[ungsrostade kyckling klubbor med potatis,bakade tomater
och tzatziki
pasta med fläskfili,krämigpesto,coktail tomater toppad med parmaskinka

Torsdag
25/10

soltorkad tomat och fetaostfylld lammfärslimpa med tzatziki,sky och rostad
potatis
gravad lax med hovmästarsås,färsk potatis,inlagd rödlök och citron
mosxaraki sti jastra [högrev med paprika ,lök,rödvin och tomat ]serveras med ris
farmors kycklingsoppa och pannkakor med grädde,sylt ochfärska jordgubbar

Fredag
26/10

jägarschnitzel med svampsås och örtkryddad stekt potatis
fisk och skaldjursgratäng med dill och prästostsamt potatismos
kyckling quesadillas med grönsaker,mozzarella,jalapenos,salsa,nachos
grekisk paj mad fetaost,spenat,purjolök samt liten sallad och rödbets tzatziki
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Vecka 43
Serveras vardagar 10:30 - 14:30

GÄLLER ALLA
VARDAGAR

Lunch 100 kr
Inkl. bröd, dricka, sallad och kaffe

veckans veketariska,piccata på aubergine med tomatsalsa färskost creme och
couscous
SALLADER
Grekisk (tomat, gurka, paprika, feta, oliver)
Haloumi (Haloumi, päron, valnötter, honung, sallad)
Patzaria (rödbetor, chevre, fikon, sallad)
HÄLSOTALLRIK
Kyckling med quinoa, sallad, honungsmelon, apelsin,
pumpafrön, tzatziki
TIPS
Mousaka med tzatziki & tomatsås 115 kr
Fläskfile black & white med friterad potatis 119 kr
Texas burgare med cheddar,bacon,coleslaw & pommes 129 kr
Ink: sallad, dryck, kaffe, bröd
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