Vecka 39
Vi serverar knäckebröd, hembakat surdegsbröd, sallad
& smör. Efter lunchen ingår det även ekologiskt kaffe, te
& hembakade kakor.

OBS! Med reservation för ändringar
Måndag 26 september
Örtgriljerad kyckling med citrusaioli, balsamicosås & syrad purjolök. 135 kr
Tisdag 27 september
Fiskgratäng med hummersås, riccotta, primörer& ägghalva 135 kr
Onsdag 28 september
Dansk sjömansbiff med brynt smör, saltgurka & rårörda lingon 135 kr
Torsdag 29 september
Helgrillad fläsk ytterfilé med choronsås, rödvinskokta champinjoner & sotad tomat. 135 kr
Fredag 30 september
Skomakalåda på hängmörad ryggbiff, rödvinssås & tärnad sidfläsk. 135 kr
Gäller hela vecka 39
- Vegetariskt: Asiatisk nudelsallad med krispig tofu,
toppas med jordnötter & grönsaks julienne. 135 kr
Pasta: Het chorizo med portabellosvamp i gräddig tomatsås & tre sorters lök. 135 kr
- Sallad: Rostbiff med pärlcouscous, bakad Chevré, grillade cherry tomater, picklad rödlök &
mangodressing. 135 kr
(Alltid på Vivaldi)
- VEGETARISK BURGARE: Grilloumi med hembakat briochebröd, rökig chilimajonnäs,
krispsallad, bifftomat, pepper jack ost, picklad rödlök & hemma gjorda pommes. 155 kr
- Mineralvatten / lättöl 33 cl 15 kr
- Läsk 33 cl 20 kr

Vivaldi
Tvärleden 2, 72136 Västerås Tel: 021-128510
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Vecka 39
Vi serverar knäckebröd, hembakat surdegsbröd, sallad
& smör. Efter lunchen ingår det även ekologiskt kaffe, te
& hembakade kakor.

Vardagsmeny
PIZZAMENY
Gäller Tisdag - fredag
Vi använder oss av äkta San Marzano tomatsås, Mozzarella (Fior Di Latte, komjölk)
Italienskt mjöl Tipo 00, färska råvaror & mycket kärlek.
Margarita
(Kan fås som vegan)
Tomat, mozzarella, parmesan, semi-torkade tomater & basilika. 120 kr
Prosciutto cotto
Tomat, mozzarella, pistaschnötter, hyvlad parmesan & ruccola. 125 kr
Salsiccia
Crème fraiche, mozzarella, (friarielli, vild broccoli) chili & basilika. 140 kr
LPC special
Crème fraiche, mozzarella, semi-torkade tomater, citronzest,
marinerade kronärtskockor, portobello, vitlök, vittvin, chili & basilika. 140 kr
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