Meny för vecka 40 11.30 - 16.00!
Vi på Bee tycker att lunchen är dagens godaste & viktigaste måltid, oavsett när du väljer att äta den! Vi
erbjuder ett antal olika lunchalternativ var dag och i varje lunch ingår bröd, sallad, vatten, kaffe & kaka. Vill
du ta med din mat erbjuder vi självklart take away! Välkomna in till vårt vardagsrum på Bee och smaka på
en riktig lunch!
MÅNDAG / MONDAY
Kycklingbröst stekt med örter och vitlök.
Serveras med risotto, fikonsky & ruccola

FREDAG / FRIDAY

145:-

Chicken breast, fried with herbs and garlic. Served with risotto, fig gravy &
arugula salad

Ugnsbakad fångst med skaldjurssås.
Serveras med potatis - och broccolistomp &
friterat pumpacrisp

145:-

Ovenbaked catch of the day with seafood sauce. Served with potato- and broccoli
mash & fried pumpkin crisp

TISDAG / TUESDAY
Schnitzel Acchiardo. Serveras med dijonsås,
råstekt potatis & rödlökschutney

145:-

Schnitzel Acchiardo. Served with sauce Dijon, fried potatoes & red onion chutney

Panerad fångst med gubbröra. Serverad med
dill- och smörslungad potatis & citron

145:-

Breaded catch of the day, with Swedish Gubbröra. Served with dill- and butter
flung potatoes & lemon

ONSDAG / WEDNESDAY
Biff à la Lindström med tärnad potatis,
persiljesmör, skysås & hackad saltgurka

145:-

Ground beef "Lindström", flavored with capers & beets. Served with diced, fried
potataoes, parsley butter, gravy and chopped gherkin.

Ångad fångst med potatispuré persiljesås,
hackat ägg & riven pepparrot

145:-

Steamed catch of the day served with potato puré, parsley sauce, chopped egg
and grated horseradish

TORSDAG / THURSDAY
Gremolatabakad svensk kyckling. Serveras
med gnocchi, mandelpesto, smörad
kycklingsky med svarta oliver. Toppad med
nyriven grana padano

145:-

Gremolata baked Swedish chicken. Served with gnocchi, almond pesto, buttered
chicken gravy with black olives, topped with freshly grated grana padano

Pankopanerad fångst med limeaioli.
Serveras med rostad potatis och äpple- &
spenatsallad

145:-

Nattbakad högrev med potatisgratäng.
Serveras med svampsky på höstskogens
godingar, gelé & confiterad rödlök

145:-

Chuck roll, baked over night, with potato gratin. Served with mushroom gravy,
jelly and red onion confit

Stekt fångst med Salsa Verde, friterad
potatis, gurksallad & aioli

145:-

Pan fried catch of the day with Salsa Verde, fried potatoes, cucumber salad &
aioli

VECKANS VEGETARISKA /
VEGETARIAN

145:-

Aloo Ghobi (indisk blomkål & potatis)
Serveras med gurkraita & tomat- och
koriandersalsa
Aloo Ghobi (Indian cauliflower & potato stew) Served with cucumber raita &
tomato-cilantro salsa

HUSETS SALLADSBUFFÉ & SOPPA

129:-

Husets salladsbuffé och en vegansk soppa.
Plocka själv från vår härliga salladsbuffé
och serveras en vegansk soppa därtill.
(Varierar under veckan, fråga oss!)
Salad buffet and a vegan soup. (ask us for the soup of the day!)

ALLTID PÅ LUNCHEN / ALWAYS ON THE MENU
Ceasarsallad med kyckling eller räkor
220/235:(Ceasar salad with either chicken or shrimps) Sallad på blandade blad slungas
Ihop med vår hemliga dressing och serveras tillsammans med rödlök,
brödkrutonger, flingor av grana padano, baconsmul & citronklyfta. Serveras
antingen med varmt kycklingbröst eller MSC-märkta räkor (-då utan bacon).
Räkfrossa på Bee: Jätteräksmörgås
255:(Shrimp sandwich with egg, salad, mayo & fresh lemon) Vår räkfrossa består av
ett grovt bröd med en blandad sallad, ett hav av MSC-märkta räkor tillsammans
med majonnäs, kokt ägg, citron och nyplockad dill! Vi kallar det västkustens
paradrätt!

Panko breaded catch of the day. Served with roast potatoes and apple- & spinach
salad

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

