
Jämna veckor
Måltidsdryck, salladsbu�é, bröd, ka�e och kaka ingår

Varje dag: Välj till räkor eller kyckling till salladsbu�én istället för
att äta från den varma bu�én (beställs i kassan)

MÅNDAG 149:-
Pasta milanese – pasta med tomatsås, riven hårdost och massa färska örter.

Köttbulle måndag – klassisk servering av köttbullar med potatispuré,
inlagd gurka, rårörda lingon och gräddsås.

TISDAG 149:-
Raggmunk med stekt fläsk och lingon.

Vegetarisk gulasch serveras med citruskräm och saltgurka.

ONSDAG 149:-
Rimmad oxbringa med rotmos och pepparrotssås.

Vegetarisk lasagne med bechamel och riven hårdost.

TORSDAG 149:-
Ärtsoppa och pannkakor med sylt och grädde.

Fläskschnitzel med rostad potatis, kryddsmör och rödvinsky.

FREDAG 149:-
Nattbakad fläsksida serveras med rostade rotsaker, senapskräm,

skysås och örtsallad.
Vegetarisk plåtlåda med ärthummus, pesto och västerbottenostkräm.

Allergisk? Fråga personalen så hjälper vi dig!

HELGSPECIAL

Välj mellan dagens rätt 
eller ett urval av rätter 
från vår á la cartemeny

Välkommen in 
i värmen!

Lunchen serveras
11.30-14.00  varje dag



Udda veckor
Måltidsdryck, salladsbu�é, bröd, ka�e och kaka ingår

Varje dag: Välj till räkor eller kyckling till salladsbu�én istället för
att äta från den varma bu�én (beställs i kassan)

MÅNDAG 149:-
Svamppasta med 3 sorters svamp, riven hårdost och smörstekt purjolök.
Helstekt kotlettrad med rostad löksås, kokt potatis och citrusmorötter.

TISDAG 149:-
Stekt fläsk med löksås, rårörda lingon och kokt potatis.

Vegetarisk thaicurrygryta med kokosmjölk och grönsaker samt ris.

ONSDAG 149:-
Fish and chips med dansk remouladsås och ärthummus.

Sojabakad rotselleri serveras med morotspuré och rotfruktschips.

TORSDAG 149:-
Ärtsoppa och pannkakor med sylt och grädde.

Pasta Bolognese med klassiska tillbehör.

FREDAG 149:-
Örtbakad kyckling med ratatouille och smörrostad potatis. 

Krämig strogano� på aubergine serveras med ris och ricottaost.

Allergisk? Fråga personalen så hjälper vi dig!

HELGSPECIAL

Välj mellan dagens rätt 
eller ett urval av rätter 
från vår á la cartemeny

Välkommen in 
i värmen!

Lunchen serveras
11.30-14.00  varje dag
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