2021-09-16

Veckans Meny
Vecka: 37

Dagens rätt kostar 105:Inkl: bröd, smör, salladsbuffé, dricka , kaffe och kaka
Alla rätter serveras mellan kl. 11.30-13.30
OBS! Kortare serveringstider på grund av Covid-19 restriktioner.

Måndag
Mediteransk lammfärsmedaljong med rödvinssås och klyftpotatis toppas med fetasallad (G,L)
Örtpanerad koljafilé med stekt lök, brynt smör och dillkokt färskpotatis (G,L)
Pasta med fläskfilé, chorizo och grönsaker i krämig kantarellsås (G,L)
Veg/Vegan: Ugnsbakad spetskål och sötpotatis med chili- och ingefäradressing

Tisdag
Raggmunkar med stekt fläsk och lingon eller stekt fläsk med löksås och kokt potatis (G,L)
Lyxig fiskgratäng med hummersås och potatispuré toppas med färska örtkryddor (G,L)
Mustig chiligryta på högrev med rotsaker, rostad paprika och ris toppas med chilistuvad majs
Veg/Vegan: Portabelloburgare i brioche med getostkräm, grillad paprikasallad och färskpotatis (G,L)

Onsdag
Pulled pork bacon cheeseburger med BBQ-dressing och krispiga country fries (G,L)
Ugnsbakad Laxfilé med teriyakysås, ljummen nudelsallad toppas med pumpafrön (G)
Kycklinggryta med mango chutney och bacon, serveras med ångkokt ris (G,L)
Veg/Vegan: Ugnsgrillad halloumispett med mango/chiliglace och ljummen risonisallad (G,L)

Torsdag
Kyckling Satayspett med jordnötssås och mangoris toppas med krossade jordnötter och lime (L)
Halstrad koljafilé med gräddstuvad spenat och pommes duchesse (L)
Gulaschsoppa eller Ärtsoppa med pannkakor, sylt och grädde (G,L)
Veg/Vegan: Grekisk fetaostbakelse med rostade rotsaker och krispig sallad (G,L)

Fredag
Gödkalvs tournedos med Whiskeysås, baconrostade Haricots Verts och timjanstekt potatis (L)
Husets fisksoppa med torsk och lax serveras med rostat vitlöksbröd och aioli (G,L)
Enchiladas med kyckling, grönsaker och bönor serveras med salsa och cheddarsallad (G,L)
Veg/Vegan: Majspanerade veggie nuggets , BBQ-dip, guacamole och sötpotatispommes (G,L)

Veckans Sallader
Chicken Fajita Sallad: marinerad kyckling i majskorg, tärnad tomat och gurka, bönmix, lime, jalapeños och
korianderyoghurt
Västkustsallad: Räkor, kokt ägg, rökt lax, grönsaker och Rhode Islanddressing
Halloumi Bowl: grillad halloumi, couscous, plocksallad, picklad gurka, salladsost, oliver, sojamajonnäs och
rostade pumpafrön
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