Vecka 39

Lunch 129 kr
dryck ,stor salladsbord ,kaffe ,bröd

Måndag 26 september
Fisk: Stekt regnbågslax med tomatpestocrème och kronärtskockor samt örtslungad potatis
Kött: Biff med lök, saltgurka och råstekt potatis samt friterad persilja
VEG: Arancani (friterade risottobollar) med grana padanocrème och tomatsallad samt ruccola
Pasta: Oxfilé, grönpeppar, svamp, ruccola och grana padano 129:Högrevsburgare: Sriracha-mayo, jalapeño, saltgurka, tomat, rödlök, krispsallad & pommes
(150G)129:Tisdag 27 september
Fisk: Strö -& örtöverbakad kummelfilé med skaldjurssås och stomp
Kött: Köttfärslimpa med champinjon -& bacongräddsås, picklad gurka och kokt potatis
VEG: Nudelwok med sojabönor, sesam och sweet chili samt koriander
Pasta: Delizie med kyckling, tomatsås och grana padano samt ruccola 129:Högrevsburgare: Tryffel-mayo, picklad lök, saltgurka, tomat, rödlök, krispsallad & friterad klyftpotatis
(150G)129:Onsdag 28 september
Fisk: Fiskgryta ”creme ninon” med grädde, vitt vin, gröna ärtor och vitlöksbröd
Kött: Sweet chilikyckling med fried rice och kimchikål samt bambuskott
VEG: Vegobiff med sojafärs och grönsaker samt klyftpotatis och guacamole
Pasta: Alfredo med bacon, ärtor och grädde, grana padano och ruccola 129:Högrevsburgare: Dijon-mayo, rostad lök, saltgurka, tomat, krispsallad & friterad klyftpotatis
(150G)129:Torsdag 29 september
Fisk: Grillad lax med picklade grönsaker och gräslökshollandaise samt dillkokt potatis
Kött: Wallenbergare med brynt smörsky, rårörda lingon, ärtor och potatismos
VEG: Smördegsinbakad getost med bakade rödbetor och rödlöksmarmelad
Pasta: Lasagne al forno med grana padano och ruccola 129:Burgare: Pulled pork, BBQ-sås, picklad rödlök, tomat, saltgurka, krispsallad & friterad klyftpotatis
129:Fredag 30 september
Fisk: Pocherad torsk med vitvinssås och rostade rotfrukter samt dillolja
Kött: Fläskschnitzel med kaprissmör, rödvinssås och tärnad stekt potatis
VEG: Dagens vegetariska med tillbehör..
Pasta: Kyckling, pesto, tomat, chili, vitlök samt grana padano och ruccola 129:Högrevsburgare: Bbq-mayo, bacon, ost, saltgurka, rödlök, tomat, krispsallad & pommes 129:-
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