Vecka 40
Serveras vardagar 10:30 - 14:30

Lunch 100 kr
Dryck, bröd, sallad och kaffe ingår

Serveras 10.30 - 14.30 helgfria vardagar Ink: sallad, dryck, kaffe, bröd
Måndag 28
september

Fylld lammfärsbiff med feta ost, oliver, tomat, timjansås, råstekt potatis och
tzatziki 110 kr
Fisk piccata (kummel) med remouladsås, kokt potatis och citron 110 kr
Thai wok med kyckling, kokosmjölk, rödcurry, sweet chili och jasminris 110 kr
Vegetarisk: wokade grönsaker med jasminris och sweet chilisås. GF LF 110 kr

Tisdag 29
september

Nattbakad högrev med potatis terrine, cafe de paris sås och rostade morötter
GF 110 kr
Gratinerad torskfilé med bacon, grönsaksris, cherry tomat, beurre blanc och
potatismos. GF 110 kr
Raggmunk med stekt fläsk och lingonsylt. LF 110 kr
Stekt fläsk med löksås och kokt potatis. GF LF 110 kr
Vegetarisk: Raggmunk med halloumi, lingonsylt, honung och sesamfrön 110 kr

Onsdag 30
september

Wallenbergare med gräddsås, potatismos och rårörda lingon.LF 110 kr
Stekt havsgös med gräddkokt spetskål, färskpotatis och zucchini chips. LF 110 kr
Baconlindrad kycklingfilé med bulgur, tabbouli och hummus. LF 110 kr
Vegetarisk.Grönsaksbiffar med bulgur,tabbouli,hummus och tomatsås. 110 kr

Torsdag 1 oktober Örtmarinerad fläskytterfilé med rostad grönsaker och potatis, barrolja, bearnaise
och rödvinssås. GF LF 110 kr
Stekt kolja på spenatbädd, potatiskaka samt citronsås och marinerade rödbetor
110 kr
Stifado; kycklinggryta med schalottenlök, rödvin, grönsaker, bönris,
cocktailtomater, persilja och friterad purjolök. GF LF 110 kr
Gulaschsoppa på högrev, rotfrukter, creme fraiche samt pannkaka med sylt och
grädde och fräska jordgubbar. 110 kr
Vegetarisk: grönsaksstifado med bönris, cocktailtomater och friterad purjolök.
110 kr
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Vecka 40
Serveras vardagar 10:30 - 14:30

Lunch 100 kr
Dryck, bröd, sallad och kaffe ingår

Fredag 2 oktober Pljeska vica med rösti potatis, lök, ajvar och gräddfil. GF 110 kr
Fisk och skaldjursgryta med aioli, vitlöksbröd, alaska, lax, musslor och
handskalade räkor. LF 110 kr
Viltskavsgryta med champinjoner, enbär, potatismos och svartvinbärsgele. GF
LF 110 kr
Vegetarisk: Grönsakspytt i panna med ägg, rödbetor 110 kr
Vardagsmeny

Vegansk: Grönsaksstifado med syltlök, bönris och grönsaker 110 kr

GÄLLER ALLA
VARDAGAR

GREKISK med tomat, gurka, paprika, rödlök, feta, oliver
HALOUMI med sallad, päron, valnötter, honung 110 kr
MANOURI OST med sallad, körsbärstomater, jordgubbar, granatäpple,
fikonmarmelad, balsamico 120 kr
MOUSAKA med grekisk sallad, tomatsås, tzatziki 125 kr
HÄLSOTALLRIK
Kyckling med quinoa, sallad, päron, apelsin,
pumpafrön, vitlöksmarinerade rödbetor, tzatziki, kalamata oliver 110 kr
Ink: sallad, dryck, kaffe, bröd
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