
 
 
 
 
 

 
 

MÅNDAG 
Fläsknoisette med stekt potatis samt bearnaisesås. 

Pork noisette with fried potatoes and bearnaise sauce.  
Kebabtallrik med pommes frites och tomatsås. 

Plate of kebab with french fries and tomato sauce. 
Havets fiskburgare serveras med potatismos och skirat smör samt gröna ärtor. 
The oceans fish burgers with potato mash and melted butter and green peas. 

Vegetariskt 
Moussaka serverat med tomatsås. 

Moussaka served with tomato sauce. 
 

TISDAG 
Hemlagad raggmunk med stekt sidfläsk och lingonsylt eller stekt fläsk med löksås och kokt potatis, eller bruna 

bönor med stekt fläsk. 
Homemade potato pancakes with fried pork and lingonberry jam or fried pork with onion sauce and boiled 

potatoes, or brown beans and fried pork. 
Nasi goreng med kyckling, räkor, stekt ägg och grönsaker. 

Nasi goreng with chicken, shrimps, fried egg and vegetables. 
Alaska pollock serverad med smörslungad potatis och hummersås. 

Alaska pollock served with butter tossed potatoes and lobster sauce. 
Vegetariskt 

Vitlöksdoftande nasi goreng gjord på vegfärs och purjolök serverat med rostad lök. 
Garlic scented nasi goreng on veggie mince and leek served with roasted onion. 

 
ONSDAG 

Jerkkyckling med majssalsa, bönris och rotfrukter. 
Jerk chicken with corn salsa, bean rice and root crops. 
Panerad flundra med kokt potatis, tartarsås och citron. 

Breaded flounder with boiled potatoes, tartar sauce and lemon. 
Vegetariskt 

Grönsaksbiffar med rostad potatis och tzatziki. 
Vegetable patties with roasted potatoes and tzatziki. 

 
TORSDAG 

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

Köfte (nötfärs) serveras med couscous och eksi krema. 
Köfte (beef mince) served with couscous and eksi krema. 

Ostgratinerad flundra med potatispuré och picklad rödlök. 
Cheese gratinated flounder with potato purée and pickled red onion. 

Vegetariskt 
Fetaost med bulgur, paprika, lök, spenat, champinjoner och chiliyoghurt. 

Feta cheese with bulgur, paprika, onion, spinach, champignons and chili yoghurt. 
 

FREDAG 
Helstekt biffrad serveras med timjanssky och rostad potatis. 

Whole roasted beef served with thyme gravy and roasted potatoes. 
Saffransdoftande fiskgryta med curryaioli samt basmatiris. 
Saffron scented fish stew with curry aioli and basmati rice. 

Vegetariskt 
Bolognese med basilika och grana padano. 

Bolognese with basil and grana Padano cheese. 
 

Fredagsdessert ingår. 
Friday dessert on the house. 

 
DAGENS 

Se tavla för dagens extra. 
See the chalkboard for today’s extra. 

 

Testa 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. 


