DAGENS
R
ÄTTER
servera
s mellan 11

.00-14.30

Du betalar
Tel:93 16 10
VECKA 3
Mån 15/1
		

Späckad köttfärslimpa med brunsås, kokta
grönsaker, lingon. Kokt/stekt/mos

Tis 16/1		
		

Smakrik cajunkryddad torskfilé med skirat
smör/god kall dressing, citron. Kokt/mos

Ons 17/1
		

GRILLBUFFÉ Vi grillar ute med bla tzatziki
o goda dressingar. Pommes/stekt potatis

Tors 18/1
		

Jägerschnitzel med krämig champinjonsås,
ångkokta grönsaker.Ugnsrostad potatis

Fre 19/1		
Chilimarinerade revben med brunsås,
		äpplemos. Kokt/stekt/mos

Veckans Pasta: Elvis

80:-

då ingår hä
rlig salladsb
uffé,
god soppa
och nybaka
t bröd,
måltidsdrick
a samt kaff
e.

Önskas mjö
lk eller läsk
betalar du 8
Avhamtning
5:(utan dryck
) kostar 70:Oftast finns
en extrarätt
utöver dess
a

VECKA 5
Mån 29/1

Skånsk fläskpannkaka med lingon

Tis 30/1		
Panerad Nordsjöspätta med curryremoulad
		citron. Kokt/mos
Ons 31/1
Klassisk pannbiff med stekt lök, lingon.
		Kokt/stekt/mos
Tors 1/2		
		

Rotmos med fläskkorv/Ärtsoppa med
fläskkorv. Pannkakor med sylt o grädde

Fre 2/2		
		

Helstekt marinerad fläskytterfilé, bearnaise/
pepparsås, kokta grönsaker. Pommes/stekt

Veckans Pasta: Fonzie (ost & skinka)

VECKA 4

var med många
KORVBUFFÉ. Olika kor
Mån 22/1
os
ör. Potatism
		tillbeh
nga med god kall
Smörstekt asiatisk bertu
Tis 23/1		
os
kt/m
dressing, citron. Ko
		
marullade köttbullar
Kalles stora goda him
Ons 24/1
sås, rårörda lingon.
dd
med Kalles goda grä
		
tekt/mos
		Kokt/s
arnaise/skysås,
rad wienerschnitzel be
ne
Pa
/1
25
s
Tor
stekt potatis
gröna ärter. Pommes/
		
gue-gryta av ox.
Husets mustiga Maren
Fre 26/1		
os
		Kokt/m

gnese

Veckans Pasta: Bolo

VECKA 6
Mån 5/2		

Korv Stroganoff med inlagd gurka. Ris/mos

Tis 6/2		
		

Torskgratäng i dillsås, toppad med räkor
och löjrom. Kokt/mos

Ons 7/2		
Danskt fleskesteg med rödkål, pressgurka,
		skysås. Kokt/stekt/mos
Tors 8/2		
Helstekt marinerad fläskfilé, bearnaise/
		rödvinssky. Pommes/stekt
Fre 9/2		
		

Fredagsmys!

Ostfylld Riddarschnitzel med fantastisk sås,
kokta grönsaker. Klyftpotatis
Pizza de piazza del Möllevångo

Veckans Pasta: Carbonara

Välkommen in till oss på god lunch!

