VECKOMENY

•UDDA

VE CKO R •

M Å NDAG

F REDAG

Isterband med skånsk potatis och rödbetor
Jambalaya med kyckling, tegelrökt skinka, räkor och chilimajonnäs
Bönpasta med kryddig svamp- och pulled oumphsås
serveras med marinerade gröna ärtor
Chili con carne med majs och ris

Thailändska fish cakes med sötsur dipp och ris
Köttfärslimpa med bacon, rårörda lingon, skysås och potatis
Bondomelett med fetaost, potatis, oliver
och marinerade bönor
Vegetarisk lasagne med linsröra

•D E SSE RT•

• D ES S ERT •

Citronfromage
Jordgubbssorbet

Smulpaj med ananas och kokos, vaniljgrädde
Maräng med lingongrädde

T I S DAG

LÖ R DAG

Dillkött med potatis, morot och pressgurka
Laxpasta med spenat och zucchini
Vegetarisk stroganoff på soja, ris och morot
Krämig italiensk vegogratäng med penne och broccoli

Gräddig kycklinggryta med citron, champinjoner och pasta
Bryggmästarbiff med potatis och haricot verts
Linscurry med pumpa, kokos och lime, ris och picklad rödlök
Palak paneer med tofu, ris, naanbröd och bönsallad

•DE SSE RT•
Knäckig blåbärs- och persikopaj med vispgrädde
Smoothie med svart vinbär

• D ES S ERT •
Vaniljpannacotta med rårörda bär
Chokladpudding med turkisk yoghurt

O N S DAG
Kryddiga kycklingfärsspett med tzatziki och klyftpotatis
Fiskgratäng med senap och pepparrot, potatismos
och brytbönor
Auberginecurry med tomat och kikärter och ris
Ostgratinerad cannelloni med färskost och spenat med gröna
sojabönor

•DE SSE RT•
Äppelkompott med rostad havre
Bärkräm

TO R S DAG
Kyckling pad thai med broccoli
Skånsk kalops med persiljeslungad morot, rödbetor
och potatis
Falafel med pilaffris, myntasås och broccoli
Zucchinipiccata med kryddat ris och tomatsås
•DE SSE RT•
Jordgubbskompott med mynta och vanilj
serveras med kesella
Apelsinsoppa med aprikoser, yoghurtgrädde

S ÖN DAG
Havets Wallenbergare med dillsmör och potatismos och ärtor
Fläskrullader med rödvinssky, potatis och blomkål
Bolognese på baljväxtfärs med bönpasta och morot
Sojafärsbullar med gräddsås, potatis rårörda lingon, pressgurka
och morot

• D ES S ERT •
Toscapäron med vispgrädde
Bärkompott

• 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

