Daily homemade sandwiches and bakery!
I samtliga huvudrätter ingår måltidsdryck, salladsbuffé, bröd, kaffe och kaka.
MÅNDAG
Kycklingfilé med stekta grönsaker samt chilisås.
Chicken fillet with fried vegetables and chili sauce.
Sprödbakad sejfilé med romsås och färskpotatis.
Crispy baked saithe fillet with roe sauce and fresh potatoes.
Vegetariskt
Wokade nudlar med sojabönor, valnötter och chilisås.
Woked noodles with soybeans, walnuts and chili sauce.
TISDAG
Stekt fläsk med raggmunk och lingonsylt eller stekt fläsk med bruna bönor och kokt potatis.
Fried pork with potato pancakes and lingonberry jam or fried pork with brown beans and boiled potatoes.
Kalvstek med persiljesås och rostad potatis.
Veal roast with parsley sauce and roasted potatoes.
Pocherad torskfilé med krämig vitvinssås samt picklad rödlök.
Poached cod fillet with creamy white wine sauce and pickled red onion.
Vegetariskt
Falafel med tomat och fetaost bulgursallad och vitlökssås.
Falafel with tomato and feta cheese bulgur salad and garlic sauce.
ONSDAG
Smakrik korvstroganoff serverat med ris och saltgurka.
Tasty sausage stroganoff served with rice and pickled gherkin.
Stekt kassler med bearnaisesås och stekt potatis.
Fried Kasseler with beanaise sauce and dried potatoes.
Panerad pangasius med hemgjord dillhollandaise och färsk kokt potatis.
Breaded pangasius with homemade dill hollandaise and fresh boiled potatoes.
Vegetariskt
Morotsbiffar med gräslöksaioli och rostad potatis.
Carrot patties with chive aioli and roasted potatoes.
TORSDAG
Ärtsoppa med eller utan fläsk. Nystekta hemgjorda pannkakor med grädde och sylt.
Pea soup with or without pork. Pancakes with whipped cream and jam.
Rostbiff med krämig eller fransk hemlagad potatissallad och pickles.
Roast beef with creamy or French homemade potato salad and pickles.
Basilikabakad torskfilé med tomatsalsa, kokt potatis och svampsås.
Basil baked cod fillet with tomato salsa, boiled potatoes and mushroom sauce.
Vegetariskt
Gratinerad cannoli med ricotta och spenat samt tomatsås.
Gratinated cannoli with ricotta and spinach with tomato sauce.
FREDAG
Glad Midsommar önskar vi på Den Glada Restaurangen.
Happy Solstice D ay from all of us at Den Glada Restaurangen.
DAGENS
Se tavla för dagens pasta och soppa.
Watch the board for our daily soup and pasta.

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

