VECKOMENY

•JÄM NA

VE CKO R •

M Å NDAG

F REDAG

Pasta med köttfärssås och morot
Kyckling i rostad paprikasås med pilaffris och broccoli
Vegetarisk Shepherds pie med dillmarinerade ärter
Stekt sojakorv med rouille (kall paprikasås)
och grönsaksbulgur

Ungersk gulaschgryta med ris och gräddfil
Krämig italiensk kycklinggratäng med penne och broccoli
Asiatisk böngryta med kokos, ris och sojabönor
Omelett med sparris och fetaost serveras
med marinerade bönor

•D E SSE RT•

• D ES S ERT •

Citronfromage
Havtornssorbet

Smulpaj med ananas och kokos, vaniljgrädde
Mangosorbet

T I S DAG

LÖ R DAG

Kålpudding med skysås, rårörda lingon,
potatis och morot
Torsk med gröncurry, ris och wokade sockerärtor
Indisk Kikärtscurry serveras med ris och broccoli
Svampfyllda potatisbullar med champinjonsås,
gröna sojabönor och rårörda lingon

Ostgratinerad cannelloni med färskost, lax
och spenat med sojabönor
Fläsksauté med örtsås, pressad potatis och morot
Falafel med ratatouille, hummus, ris
och marinerade gröna ärtor
Pad thai med bönsallad

•DE SSE RT•

• D ES S ERT •

Knäckig blåbärs- och persikopaj med vispgrädde
Bärkräm

Vaniljpannacotta med rårörda bär
Bärkompott

O N S DAG

S ÖN DAG

Kycklingfajitas med het salsa och gräddfil
Salciccia med fransk potatissallad och brytbönor
Vegetarisk Chorizo med fransk potatissallad
och brytbönor
Siciliansk auberginegryta med linser och bönpasta

Parmesangratinerad torsk med potatismos
och brynta sockerärtor med purjolök
Biff curry med raitasås, ris och ugnsrostade rotfrukter
Grillade auberginerullar med sojafärs i tomatsås och ris
Vegofärslimpa med rödvinssås, potatis och haricots verts

•DE SSE RT•

• D ES S ERT •

Äppelkompott med rostad havre
Smoothie med blåbär

Toscapäron med vispgrädde
Apelsinsoppa med aprikoser, yoghurtgrädde

TO R S DAG
Mandelpanerad torsk med potatismos,
citronsås och ärtor
Hemgjord gyros med bulgur, tzatziki och tomatsallad
Lins- och morotsbiff serveras med tomatsås, potatis
och marinerade bönor
Hoisinwok med panerad tofu risnudlar och sojabönor

•D E SSE RT•
Jordgubbskompott med mynta och vanilj
serveras med kesella
Maräng med lingongrädde

• VA RJ E

DAG

PÅ

M E NYN•

Sallader:
Räksallad med ägg och Rhode island dressing
Ceasarsallad med kyckling och bacon
Matiga mackor:
Mozzarellasmörgås med tomat och basilika
Räksmörgås med ägg och majonnäs
Allt på meny beställs senast kl. 14.00 dagen innan.
Smaklig måltid

