Vecka 17
Serveras vardagar 10:30 - 14:30

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

Serveras 10.30 - 14.30 helgfria vardagar Ink: sallad, dryck, kaffe, bröd
Tisdag
23/4

Wallenbergare med gräddsås, potatismos och rårörda lingon
Pocherad kummelfilé med riven pepparrot, smörstekta champinjoner och kokt
potatis
Kokkinisto på kyckling med ris, tomat, oregano, smulad feta ost
Raggmunk med stekt sidfläsk, inlagda äpplen, lingon sylt
Stekt sidfläsk med löksås och kokt potatis

Onsdag
24/4

Bacon och mozzarella fylld schnitzel, örtkryddad potatis samt löksky
Smörstekt uerfilé med grönsaksris, vitvinssås samt handskalade räkor
Kyckling quesadillas med grönsaker, guacamole, tomatsalsa, gräddfil och
nachos samt idaho klyft potatis
Pasta med biff, grönpepparsås, paprika, ruccola och färsk riven parmesan ost

Torsdag
25/4

Adana kebab på spett med grönsaksbulgur, tomatsalsa, rödkålssallad, tzatziki
Moscharaki ( högrevsgryta, med grönsaker, serveras med kokt potatis och
smulad feta)
Grillad kycklingfilé med klyft potatis, röda linser, bönor och tomatsås
Feta ost överbakad regnbågsfilé med potatisstomp, paprikasås och olivkräm

Fredag
26/4

Kalmarlåda - fläsknoisette med potatismos, rödvinssås, bacon, purjolök
Fisk och skaldjursgryta med vitlöksbröd och aioli
Panko panerad kycklingfilé med basilikasås, ris och pimjentos
Pytt Bellman med stekt ägg och rödbetor
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Vecka 17
Serveras vardagar 10:30 - 14:30

GÄLLER ALLA
VARDAGAR

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

Veckans vegetariska
Grekisk grönsaksragu med ris och liten sallad
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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