
 
 
 
 
 
 

 
 

MÅNDAG 
Fläsknoisette ”Black & White” med stekt potatis, rödvinssås och bearnaise. 

Pork noisette ”Black & White” with fried potatoes, red wine sauce and bearnaise.  
Turkisk lammfärsbiff med fetaoströra, tomatsås och bulgur. 

Turkish lamb patties with feta cheese mash, tomato sauce and bulgur. 
Pankopanerad uer med örtkräm. 

Panko breaded redfish fillet with herb cream. 
Vegetariskt 

Gratinerad tortellini med tomatsås. 
Gratinated tortellini with tomato sauce. 

 
TISDAG 

Raggmunk med stekt fläsk och lingonsylt eller stekt fläsk med löksås 
Potato pancakes with fried pork and lingonberry jam or fried pork with onion sauce. 

Currykycklinggryta med grönsaksris. 
Curry chicken stew with vegetable stew. 

Pocherad fisk med citrussås och kokt potatis. 
Poached fish with citrus sauce and boiled potatoes. 

Vegetariskt 
Grönsaksbiffar med tzatziki och tomatsås. 

Vegetable patties with tzatziki and tomato sauce. 
 

ONSDAG 
Hemlagade köttbullar med gräddsås, pressgurka, potatismos och lingon. 

Homemade meatballs with cream sauce, pressed cucumber, potato mash and lingon. 
Dillpocherad tilapia med räk- och hummersås samt potatis. 

Dill poached tilapia with shrimp and lobster sauce with potatoes. 
Stekt falukorv med stuvade makaroner. 

Fried Falu sausage with creamed macaroni. 
Vegetariskt 

Tofu med nudlar och grönsaker serveras med sweet chilisås. 
Tofu with noodles and vegetables served with sweet chili sauce. 

 
TORSDAG 

Ärtsoppa med eller utan fläsk. Nystekta pannkakor med grädde och sylt. 
Pea soup with or without pork. Pancakes with whipped cream and jam. 

Mustig högrevsgryta med dijonsenap och ris eller kokt potatis. 
Rich high reef stew with dijon mustard and rice or boiled potatoes. 

Pocherad sejfilé med tomatsås och kulpotatis. 
Poached saithe fillet with tomato sauce and small potatoes. 

Vegetariskt 
Halloumi med ratatouille och ris. 

Halloumi with ratatouille and rice. 
 

FREDAG 
Fläskkarré med BBQ-sås och stekt potatis. 

Pork karré with BBQ sauce and fried potatoes. 
Klassisk biff Rydberg. 

Classical beef Rydberg. 
Vegetariskt 

Vegetarisk moussaka med tomatsås och tzatziki. 
Vegetarian moussaka with tomato sauce and tzatziki. 

 
Fredagsdessert ingår. 

Friday dessert on the house. 
 

DAGENS 
Se tavla för dagens extra. 

See the chalkboard for today’s extra. 

 

 
För catering och konferenslunch kontakta oss på 08 – 33 27 85  

eller info@dengladarestaurangen.se 

Daily homemade sandwiches and bakery! 
I samtliga huvudrätter ingår måltidsdryck, salladsbuffé, bröd, kaffe och kaka. 


