
 
 
 

 
 

MÅNDAG 
Kebab med ris och starka såsen, vitlöksdip. 
Kebab with rice and hot sauce, garlic dip.  
Kycklingklubba med ris och timjanssky. 

Chicken drum sticks with rice and thyme sauce. 
Pankopanerad kungsflundra med rostad potatis, morötter och rödlökskräm. 
Panko breaded flounder with roasted potatoes, carrots and red onion cream. 

Vegetariskt 
Bönbiffar med bulgur, grönsaker och tomatsås. 

Bean patties with bulgur, vegetables and tomato sauce. 
 
 

TISDAG 
Stekt fläsk med raggmunk och lingonsylt och löksås. 

Fried pork with potato pancakes, lingonberry jam and onion sauce. 
Kyckling med jordnötssås och basmatiris. 

Chicken with peanut sauce and basmati rice. 
Fiskgratäng på kolja med dill och tomat. 

Fish gratin on haddock with dill and tomatoes. 
Vegetariskt 

Wokade nudlar med tofu och grönsaker. 
Woked noodles with tofu and vegetables. 

 
ONSDAG 

Stekt strömming med potatismos, ärtor och skirat smör. 
Fried herring wirth potato mash, peas and melted butter. 

Kasslergratäng med morot, gul lök, vitlök och potatis. 
Lightly smoked pork loin gratin with carrot, yellow onion, garlic and potatoes. 

Fransk oxragu (högrev) med sidfläsk, rotselleri, timjan och saltgurka. 
French ox ragu with pork loin, celeriac, thyme and pickled cucumber. 

Vegetariskt 
Ugnsbakad aubergine fylld med spenat, purjolök, gul lök, ost, serveras med ris, tomatsås och picklad rödlök. 

Oven baked aubergine stuffed with spinach, leek, yellow onion, served with rice, tomato sauce and pickled red 
onion. 

 
TORSDAG 

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

Persiljejärpar serverat med gräddsås, lingon, potatismos och pressgurka. 
Parsley patties served with cream sauce, lingonberries, potato mash and pressed cucumber. 

Kokt torsk och färsk potatis med brynt smör toppat med färsk riven pepparrot. 
Boiled cod with and new potatoes and melted butter topped with fresh shredded horseradish. 

Vegetariskt 
Moussaka med tomat, gurka, gurka, oliver, basilikasallad och tomatsås. 

Moussaka with tomatoes, cucumber, olives, basil salad and tomato sauce. 
 

FREDAG 
Klassisk sjömansbiff (skivad potatis, kött, lök). 

Classic sailor steak (sliced potatoes, meat, onion). 
Fiskgryta med aioli och färsk dill. 
Fish stew with aioli and fresh dill. 

Vegetariskt 
Pastagratäng med quornfärs, sommargrönsaker, feta och persilja. 

Pasta gratin with quorn mince, summer vegetables, feta and parsley. 
Fredagsdessert ingår. 

Friday dessert on the house. 
 
 

Dagens/Today’s meal 110 kr - Take away 110 kr – Pizza 110 kr - Sallad 110 kr   
– Bakpotatis m. kycklingröra eller räkröra 110 kr 

 
Prova gärna någon av våra goda pizzor – Att äta här eller där! Beställ på 08 – 33 27 85 

 
För catering 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. 


