VI SATSAR PÅ BÄSTA LUNCHEN I STAN!
MENY FÖR VECKA 34, 11.30 - 16.00!
INKLUSIVE SALLAD, KAFFE & HEMBAKAD KAKA

Vi tycker lunchen är dagens viktigaste måltid, oavsett när du äter den. Vi ger dig ett antal olika
valmöjligheter och vi lovar dig att vilket alternativ du än väljer blir du inte besviken.
MÅNDAG / MONDAY

FREDAG / FRIDAY

Havets Wallenbergare med pernodspetsad
145:vitvinssås, saltbakad gulbeta & dillsvängd potatis

Asiatiska ﬁskfärsbiffar med chili- och ingfärsgurka, sweetchilimajjo och friterad potatis

Fish patties with pernod ﬂavoured white wine sauce, salt
baked beets and dill ﬂung potatoes

Asian inspired ﬁsh patties with chili & ginger cucumber,
sweet chili mayonnaise. Served with fried potatoes

Kyckling Bourgogne med champinjoner, bacon, 145:morotscruditee och potatismos

Kryddstekt ﬂäskﬁle med potatisgratäng
svartpepparsky & vitlöksfrästa haricotsverts

Chicken Bourgogne with mushroom and bacon, carrot
crudité and mashed potatoes

Spice fried pork ﬁllet, potato gratin, blackpepper gravy &
garlic fried green beans

TISDAG / TUESDAY
Havets Wallenbergare brynt smör, gröna ärtor, 145:rårörda lingon & stompad potatis
Fish patties with browned butter, green peas, mashed
lingon berries and roughly mashed potatoes

145:-

145:-

VECKANS VEGETARISKA / VEGETARIAN
Gnocchi med rostad pumpa, brynt smör,
rostad mandel, färsk spenat & smulad fetaost

145:-

Gnocchi with roasted pumpkin, browned butter, toasted
almonds, fresh spinach and crumbled Feta cheese

145:-

Nötfärsbiff med vispat dragonsmör, rostad
sellerikräm, rödvinssky och persiljepotatis

HUSETS SALLADSBUFFÉ & SOPPA

Ground beef with whipped tarragon butter, cream of roasted
celeriac & red wine gravy. Served with parsley potatoes

ONSDAG / WEDNESDAY
145:-

Havets Wallenbergare, dansk remouladsås,
syrad färsk vitkål, citron och Klyftpotatis

129:-

Salad buffet with vegan soup
Vårt fräscha salladsbord till ditt förfogande och en vegansk soppa.
Varierar under veckan med Fiberrika Blandningar & tillbehör jämte
Sallader och vårt Nybakade Bröd med smör.

ALLTID PÅ LUNCHEN / ALWAYS ON THE MENU

Fish patties with Danish remoulade sauce, pickled white
cabbage and lemon. Served with roast potato wedges

145:-

Schnitzel Karlsson med picklad lök, gräddsås,
råstekt, skivad potatis, toppad med persilja

-

Schnitzel à la Karlsson, with pickled onions and tarragon
cream sauce. Served with pan fried potatoes with parsley

Räksmörgås á la Bee

Lass med MSC-märkta räkor på rågbröd tillsammans med majonnäs, syrad
rödlök, ägg, citron och dill
Caesarsallad med varm kyckling

TORSDAG / THURSDAY
145:-

Havets Wallenbergare serveras med
potatis- och fänkålspanna, romsås & citron

-

Fish patties served with fried potato and fennel, ﬁsh roe
sauce and lemon.

145:-

210:-

Caesar salad with warm chicken served with red onion, Caesar dressing,
bacon croutons and cheese

Blandade blad, caesardressing, rödlök, krutonger, knaprigt baconsmul,
kyckling och ﬂingor av grana padano
Caesarsallad med räkor

Gremolatabakad Kyckling med Mandelpesto,
kycklingsky, rostad potatis & Grana Padano

250:-

Our giant shrimp sandwich together with mayo, pickled red onion, egg
and lemon

225:-

Caesar salad with shrimp, served with ceasar dressing, red onion,
croutons and cheese

Blandade blad, caesardressing, rödlök, krutonger, MSC-märkta räkor,
ﬂingor av grana padano och dillvippa

Gremolata baked chicken breast with almond pesto, chicken
gravy, olives, roast potatoes & Grana Padano

Information om allergener: Om du vet om att du är överkänslig (allergisk) mot någon av de produkter som nämns här, eller är osäker,
fråga personal, hen hjälper dig med den information du behöver för att du skall känna dig trygg! Tveka inte om att fråga!

Kontantfri restaurang!
Please Notice! We’re a cash free restaurant
- You pay by card

-

