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Du betalar
Tel:93 16 10
VECKA 15
Mån 9/4		
		

Ugnsgratinerad falukorv med många
tillbehör. Himmalagad mos såklart.

Tis 10/4		
		

Panerad Nordsjöspätta med curryremoulad, citron. Kokt/mos.

Ons 11/4		
		

Grillbuffé. Vi grillar ute. Med fantas
tiska dressingar. Pommes och stekt.

Tors 12/4
Klassisk pannbiff med stekt lök, brunsås,
		lingon. Kokt/stekt/mos.
Fre 13/4
Zigeunerschnitzel med kökets puztasås.
		Stekt potatis/Ris.

Veckans Pasta: Carbonara
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VECKA 17
Mån 23/4
Kålpudding med gräddsås, lingon.
		Kokt/stekt/mos.
Tis 24/4		
		

Husets fantastiska ugnsgratinerade torsk
gratäng med ost och sparris. Kokt/mos.

Ons 25/4
		

Grillbuffé. Vi grillar ute. Med fantas
tiska dressingar. Pommes och stekt.

Tors 26/4
Dansk fläskesteg med brunsås, rödkål,
		pressgurka. Kokt/stekt/mos.
Fre 27/4		
Pulled pork, bearnaise/bbq-sås.
		Pommes/stekt potatis.

Veckans Pasta: Bolognese
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Veckans Pasta: Apol

VECKA 18
Mån 30/4
		

Husets Krögarpytt med
stekta ägg och rödbetor.

Tis 1/5		

STÄNGT

Ons 2/5		
		

Panerad wienerschnitzel, bearnaise/skysås,
gröna ärtor, citron. Pommes/stekt.

Tors 3/5		
Våra stora grekiska köttbullar med medel
		
havsörter i vår pikanta tomatsås. Ris/mos.
Fre 4/5		
Lundavägens köttbitar special, bearnaise,
		
ajvar, cornichon, rå lök. Pommes/stekt
		potatis

Fredagsmys!

Pizza de piazza del Möllevångo

Veckans Pasta: Lasagne

Välkommen in till oss på god lunch!

