019-24 66 55

VECKA 19
MÅNDAG 10/5
1) WRETMANS OXJÄRPAR klassiker med gräddskysås, ångade primörer, rårörda lingon samt parkens potatismos (G+L)
2) PARMESAN OCH ÖRTSTEKT KYCKLINGBRÖST med rödvinssås, grillgrönsaker och krämig svamprisotto a (G)
3) PULLED BEEF PASTA med strimlad smakrik pulled beef i krämig cheddarostsås med bladspenat och karamelliserad lök
VEG) VEGETARISKA BIFFAR med gräddskysås, ångade primörer, rårörda lingon samt parkens potatismos (G+L)

TISDAG 11/5
1) HEMLAGADE RAGGMUNKAR med rimmat stekt fläsk, rårivna morötter och lingonsylt (L)
2) JÄGARSCHNITZEL på fläskytterfilé med kantarell och lingonsås samt ugnsrostade rotsaker och potatis och lök a(L)
3) SESAMSTEKT JAPANSK KYCKLINGFILÉ med wokade grönsaker och cashewnötter i sötsursås samt och basmatiris (G+L)
VEG) SESAMSTEKT JAPANSK TOFU med wokade grönsaker och cashewnötter i sötsursås samt och basmatiris (G)

ONSDAG 12/5
1) PANKOPANERAD TILAPIAFILÉ med skagensås, marinerade grönsaker samt potatisstomp m. creme fraiche och persilja
2) KOLGRILLAD BBQ-KARRÉ med cafe de parissås och rostade grönsaker samt ugnsbakad klyftpotatis (G+L)
3) KRYDDIGA KÖTTBULLAR I TOMATSÅS Italienska färsbollar i smakrik sås på tomater och rödlök m.m. samt pasta spiraler
VEG) KRYDDIGA VEGOBULLAR I TOMATSÅS kryddiga vegobullar i smakrik sås på tomater, rödlök m.m. samt pasta spiralera

TORSDAG KRISTI HIMMELFÄRDSDAG 13/5
Lunch serveras ej denna dag, men vi har öppet från kl 12.

FREDAG 14/5
1) ITALIENSK FLÄSKFILÈGRATÄNG med soltorkad tomater, parmesan och vitlök och örter m.m. samt råstekt potatis e (G)
2) HUSETS CHILI CON CARNE mexikansk het nötfärsgryta med bönor, majs, paprika samt guacamolekräm och ris (G+L)
3) SPAGHETTI CARBONARA EL CLASSICO med sås på rökt bacon, grädde, svartpeppar, parmesan och lök
VEG) HUSETS CHILI CON QUORN mexikansk het quorngryta med bönor, majs, paprika samt guacamolekräm och ris (G+L)
VECKANS SALLAD: GREKISKSALLAD MED FETAOST, SOLTORKADE TOMATER & OLIVER SAMT VINEGRETTE DRESSING
VECKANS PASTASALLAD: KRÄMIG PASTASALLAD MED OST, SKINKA OCH ANANAS M.M. SAMT RHODE ISLAND DRESSING

G = Glutenfri

L = Låglaktos

