
Dagens lunch v. 49 Träffpunkten

MÅNDAG
Dagens 85 kr: Pasta carbonara med grana padano(G,L) ej kvällsrätt

Pasta carbonara with grana padano (G, L)

Dagens 85 kr: Marockansk kycklingryta med grönsaker och ris
Moroccan chicken stew with vegetables and rice

Grill 95 kr: Kebabtallrik med sallad,vitlökssås,pommes och pitabröd(G)

Veckans special 100 kr: Black angus ryggbiff med pommes,grönpepparsås och primör(L) ej kvällsrätt
Black angus sirloin steak with roasted potatoes, green pepper sauce and prime (L)

Vegetarisk 85 kr: Pasta med soltorkade tomater/olivsås och grana padano(G,L) ej kvällsrätt
Pasta with sun-dried tomatoes / olive sauce and spruce padano (G, L)

 

TISDAG
Dagens 85 kr: Pytt i panna med stekt ägg och inlagda rödbetor(G,L)

Puddy pan with fried egg and pickled beets (G, L)

Dagens 85 kr: Havets lasagne med vitlökssås och riven ost(G,L) Ej Kvällsrätt
Sea lasagne with garlic sauce and grated cheese (G, L)

Grill 95 kr: Pulled biff i briochebröd,sallad,picklad rödlök och pommes(G) Ej Kvällsrätt
Pulled beef in brioche bread, salad, pickled red onion and french fries (G)

Vegetarisk 85 kr: Pytt i panna på sötpotatis,ägg och rödbetor Ej Kvällsrätt
Fry in a pan of sweet potatoes, eggs and beets

 

ONSDAG
Dagens 85 kr: Wienerkorv med potatismos och räksalllad(L)

Wiener sausage with mashed potatoes and shrimp salad (L)

Dagens 85 kr: Asiatisk fiskburgare med currysås och ris(G,L) Ej Kvällsrätt
Asian fish burger with curry sauce and rice (G, L)

Grill 95 kr: Bacon/cheeseburgare med karamileserad lök,sallad,habanero majo med pommes( Ej Kvällsrätt
Bacon / cheese burger with caramelized onions, salad, habanero mayo with french fries

Grill 95 kr: Kebabtallrik med sallad,vitlökssås,pommes och pitabröd(G)

Veckans special 100 kr: Kalventrecoté med café de paris smör, råstekt potatis och ostgratinerad tomat(L) Ej Kvällsrätt
Veal tenderloin with café de paris butter, raw fried potatoes and cheese au gratin tomato (L)

 

TORSDAG
Dagens 85 kr: Kryddig jamaicansk jerkkyckling med basmatiris och grönsaker

Spicy Jamaican jerky chicken with basmati rice and vegetables

Dagens 85 kr: Ärtsoppa med tre pannkakor, bärkompott och vispad grädde(G,L)
Pea soup with three pancakes, berry compote and whipped cream

Dagens 85 kr: Gulasch med tre pannkakor, bärkompott och vispad grädde(G,L)



Goulash wiyh two pancakes,berry compote and whipped cream

Grill 95 kr: Philly cheese steak i baguette,pommes frites,tryffel majo o avocadosallad(G,L) Ej Kvällsrätt
Philly cheese steak and baguette,french fries,tryffle mayo and avocado salad

Veckans special 100 kr: Kalventrecoté med café de paris smör, råstekt potatis och ostgratinerad tomat(L) samt en

äppelpaj med vaniljsås(G,L) Ej Kvällsrätt
Veal tenderloin with café de paris butter, raw fried potatoes and cheese au gratin tomato (L)

 

FREDAG
Dagens 85 kr: Mozzarella fyllda nötfärsbiff med tomatsås och rostad potatis(L)

Mozzarella stuffed ground beef with tomato sauce and fried potatos (L)

Dagens 85 kr: Chili corn carne på nötfärs med ris och toppad med gräddfil(L)
Chili con carne on minced meat with rice and topped with sour cream (L)

Veckans special 100 kr: Kalventrecoté med café de paris smör, råstekt potatis och ostgratinerad tomat(L) Samt en

äppelpaj med vaniljsås(G,L)
Veal tenderloin with café de paris butter, raw fried potatoes and cheese au gratin tomato (L)

Vegetarisk 85 kr: Mozzarella bakad aburgine med tomatsås och örtbulgur(G,L) (Ej Kvällsrätt
Mozzarella Baked eggplant with tomato sauce and herb bulgur (G, L)
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