Vecka 37
Serveras vardagar 10:00 - 14:30

Inkl. bröd, dryck, sallad och kaffe

Veckans lunchrätter
Måndag 9/9
Friterad rödspätta med remoulad & kokt potatis (laktosfri) 95 kr
Korvstroganoff med ris (glutenfri) 95 kr
Baconlindad kycklingfilé med stekt ris skysås (laktos &
glutenfri) 95 kr
Tisdag 10/9
Tavernas raggmunk med stekt fläsk & lingon 95 kr
Löksås med stekt fläsk & kokt potatis 95 kr
Bruna bönor med stekt fläsk & kokt potatis (laktosfri och
glutenfri) 95 kr
Pasta Bolognese med ost 95 kr
Kokt torsk med äggsås & kokt potatis 95 kr
Onsdag 11/9
Biff Lindström med persiljesmör, pommes samt rödvinssås 95 kr
Stekt strömming med gott mos & skirat smör, lingon 95 kr
Taco på kycklingfärs med tillbehör 95 kr
Torsdag 12/9
Helstekt kotlettrad med svamp & lingonsås 95 kr
Nudel wok med kyckling & grönsaker (mjölkfri) 95 kr
Ångad laxfärsbiff med saffran kryddad vitvinssås samt
pressad potatis (laktosfri & glutenfri) 95 kr
Fredag 13/9
Varje fredag bjuder vi på efterrätt: Äpplepaj med vaniljglass
OBS! Gäller ej utkörning!
Grädde och vin bakad kattfisk med pommes duchesse 95 kr
Nattstek med kokt potatis sherrysås samt rostade
grönsaker 95 kr
Husets pytt i panna med ägg & rödbetor 95 kr
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Vecka 37
Serveras vardagar 10:00 - 14:30

Inkl. bröd, dryck, sallad och kaffe

Hela veckan
Lunch ala carte serverar vi mellan 11-13.30
Friterad rödspätta med remoulad & kokt potatis 99:Husets pytt i panna med ägg & rödbetor 99:Stekt falukorv, bacon, ägg & stekt potatis 99:Hemgjord hamburgare med bacon & ost, pommes samt
hemgjord dressing 115:Tavernas fläskschnitzel med goa tillbehör 125:Polsk bigos 99:Cesarsallad med hemgrillad kycklingfilé & bacon, grana
padano ost samt cesar dressing 99:Kycklingsallad hemgrillad kycklingfilé 99:Räksallad 99:-
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