Daily homemade sandwiches and bakery!
I samtliga huvudrätter ingår måltidsdryck, salladsbuffé, bröd, kaffe och kaka.
MÅNDAG
Fried rice med kyckling.
Fried rice with chicken.
Panerad uer med örtsås och färsk potatis.
Breaded redfish fillet with herb sauce and fresh potatoes.
Vegetariskt
Ostgratinerad broccoli och blomkål.
Cheese gratinated broccoli and cauliflower.
TISDAG
Raggmunk med stekt fläsk och lingonsylt eller stekt fläsk med bruna bönor.
Potato pancakes with fried pork and lingonberry jam or fried pork with brown beans.
Nötfärslimpa med dijongräddsås och potatis samt lingonsylt.
Meatloaf with dijon cream sauce and potatoes served with lingonberry jam.
Fiskgratäng med dill och räkor serverat med potatismos.
Fish gratin with dill and shrimps served with potato mash.
Vegetariskt
Filodegsknyten med rödbetor, kapris och mozzarella serveras med gurksallad och rostad morotskräm.
Filo pastry knots with beets, capers and mozzarella served cucumber salad and roasted carrot cream.
ONSDAG
Pljeskavica på nöt med ajvar och gräddfil.
Pljeskavica on beef with ajvar and sour cream.
Äggpanerad tilapiafilé med dillslungad potatis och remouladsås.
Egg breaded tilapia fillet with dill tossed potatoes and remoulade sauce.
Vegetariskt
Krämig italiensk färsgryta med soltorkade tomater och ris.
Creamy Italian mince stew with sun-dried tomatoes and rice.
TORSDAG
Ärtsoppa med eller utan fläsk. Nystekta pannkakor med grädde och sylt.
Pea soup with or without pork. Pancakes with whipped cream and jam.
Fransk köttgryta gjord på rödvin, färska champinjoner, morötter, syltlök och kokt färsk potatis.
French meat stew on red wine, fresh champignons, carrots, pickled onion and boiled fresh potatoes.
Mandelöverbakad torsk med basilikakräm.
Almond baked cod with basil cream.
Vegetariskt
Rödbetsfritata med getostkräm och matvete.
Beet fritata with goat cheese cream and wheat berries.
FREDAG
Schnitzel med rödvinssås, bearnaise och ärtor.
Schnitzel with red wine sauce, bearnaise and peas.
Kebab med tomatsås, tzatziki och ris.
Kebab with tomato sauce, tzatziki and rice.
Pankopanerad pangasius med bostongurkasås.
Panko breaded pangasisus with pickled cucumber sauce.
Vegetariskt
Marinerad tofu med nudlar och wokgrönsaker.
Marinated tofu with noodles and woked vegetables.
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

