Daily homemade sandwiches and bakery!
I samtliga huvudrätter ingår måltidsdryck, salladsbuffé, bröd, kaffe och kaka.
MÅNDAG
Krämig fläskfilégryta med ris eller färskpotatis.
Creamy pork fillet stew with rice or new potatoes.
Krämig kycklingfilégryta med ris eller färsk potatis.
Creamy chicken fillet stew with rice or fresh potatoes.
Pankopanerad pangasiusfilé med kall dillsås och potatis.
Panko breaded pangasius fillet with cold dill sauce and potatoes.
Vegetariskt
Örtmarinerad tofu med svamprisotto och grönsaker.
Herb marinated tofu with mushroom risotto and vegetables.
TISDAG
Raggmunk med stekt fläsk och lingon eller löksås.
Potato pancakes with fried pork or lingonberries or onion sauce.
Kalops (nötkött) med färsk potatis och rödbetor.
Kalops (beef) stew with new potatoes and beets.
Mandelöverbakad torskfilé med citronkräm och färskpotatis.
Almond baked cod fillet with lemon cream and new potatoes.
Vegetariskt
Gratinerad blomkål och broccoli med tomatsalsa.
Gratinated cauliflower and broccoli with tomato salsa.
ONSDAG
Lammfärsbiff med råstekt potatis, tzatziki, skysås.
Lamb mince patties with raw-fried potatoes, tzatziki and gravy.
Fiskpiccata milanese med tomatsås och ris.
Fish-piccata milanese with tomato sauce and rice.
Vegetariskt
Zucchini piccata, milanese med tomatsås och ris.
Zucchini piccata, milanese with tomato sauce and rice.
TORSDAG
Ärtsoppa med och utan fläsk. Nystekta pannkakor med grädde och sylt.
Pea soup with or without pork. Pancakes with whipped cream and jam.
Kyckling tikka masala med chiliyoghurt och basmatiris.
Chicken tikka masala with chili yoghurt and basmati rice.
Grana padano gratinerad koljafilé med färsk potatis.
Grana padano gratinated haddock fillet with new potatoes.
Vegetariskt
Gratinerad quornfärs med potatis och paprika.
Gratinated quorn mince with potatoes and peppers.
FREDAG
Flankstek med potatisgratäng och skysås.
Flank steak with potato gratin and gravy.
Korvstroganoff med ris.
Sausage stroganoff with rice.
Saffransfiskgryta på torsk, lax samt räkor serveras med aioli och kokt potatis.
Saffron fish stew on cod, salmon and shrimps served with aioli and boiled potatoes.
Fredagsdessert ingår.
Friday dessert on the house.
Vegetariskt
Guvecte-Aubergine, potatis, zucchini, paprika, tomatsås och ris.
Guvecte-Aubergine, potatoes, zucchini, peppers, tomato sauce and rice.
DAGENS
Se tavla för dagens pasta och soppa.
Watch the board for our daily soup and pasta.

Dagens/Today’s meal 100 kr - Take away 100 kr – Soppa – 65 kr
Pizza 100 kr - Sallad 100 kr - Paj 65 kr - Bakpotatis m. kycklingröra eller räkröra 100 kr

Testa gärna någon av våra goda pizzor – Att äta här eller där!
För catering kontakta oss på 08 – 33 27 85

eller info@dengladarestaurangen.se

