
 
 
 

MÅNDAG 
Fläsknoisette ”Black & White” med stekt potatis samt bearnaise och rödvinssås. 
Pork noisette ”Black & White” with fried potatoes and bearnaise, red wine sauce.  

Pulled beef med guacamole och ris. 
Pulled beef with guacamole and rice. 

Kalvfärsbiff med grönpepparsås och stekt potatis. 
Veal patties with green pepper sauce and fried potatoes. 

Panerad uerfilé med örtsås och kokt potatis. 
Breaded redfish fillet with herb sauce and boiled potatoes. 

Vegetariskt 
Ugnsgratinerad pasta med grönsaker och tomatsås. 

Oven gratinated pasta with vegetables and tomato sauce. 
 

TISDAG 
Hemlagade raggmunkar med stekt sidfläsk och lingonsylt eller stekt sidfläsk med bruna bönor och kokt 

potatis. 
Potato pancakes with fried pork and lingonberry jam or fried pork with brown beans and boiled potatoes. 

Kycklinggryta med grönsaksris. 
Chicken stew with vegetable rice. 

Pocherad Alaskafilé med citrussås. 
Poached Alaska fillet with lemon sauce. 

Vegetariskt 
Grönsaksbiffar med couscoussallad samt tzatziki. 
Vegetable patties with couscous salad and tzatziki. 

 
ONSDAG 

Hemlagade köttbullar med gräddsås och kokt potatis samt lingonsylt. 
Homemade meatballs with cream sauce and boiled potatoes and lingonberry jam. 

Dillpocherad flundrafilé med räk- och vitvinssås. 
Dill poached flounder fillet with shrimp and white wine sauce. 

Vegetariskt 
Stekt tofu med nudlar och grönsaker. 

Fried tofu with noodles and vegetables. 
 

TORSDAG 
Ärtsoppa och nystekta pannkakor med grädde och pannkakssylt. 

Pea soup with pancakes with whipped cream and jam. 
Fisksoppa med pannkakor. 
Fish soup with pancakes. 

Högrevsgryta med dijonsenap och kokt potatis. 
High reef stew with dijon mustard and boiled potatoes. 

Vegetariskt 
Stekt halloumi med ratatouille och ris. 

Fried halloumi with ratatouille and rice. 
 

FREDAG 
Nattbakad fläskkarré med BBQ-sås och stekt potatis. 
Night baked pork with BBQ-sauce and fried potatoes. 

Klassisk biff Rydberg. 
Classical beef Rydberg. 

Panerad fiskfilé med färsk potatis och remouladsås. 
Breaded fish fillet with fresh potatoes and remoulade sauce. 

Vegetariskt 
Hemlagade falafelbiffar serveras med tomatsås och välkryddad bulgur. 
Homemade falafel patties served with tomato sauce and spiced bulgur. 

 
Fredagsdessert ingår. 

Friday dessert on the house. 
 

DAGENS 
Se tavla för dagens extra. 

See the chalkboard for today’s extra. 

 

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 

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


