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VECKA 47
MÅNDAG 21/11
1) PARKENS HOVMÄSTARBIFFAR färsbiffar m dijonsenap, persilja samt svampsås, skogsbärssylt & rostad potatis (G+L)
2) KINAGRYTA strimlad biff, bambuskott, minimajs och vattenkastanjer m.m. i soja/svampsås samt kokt ris (G+L)
3) GORGONZOLAPASTA pasta penne med strimlad skinka, bacon och champinjoner i krämig gorgonzolasås
VEG) KINAGRYTA strimlad biff, bambuskott, minimajs och vattenkastanjer m.m. i soja/svampsås samt kokt ris (G+L)V

TISDAG 22/11
1) HEMLAGADE RAGGMUNKAR med rimmat stekt fläsk, rårivna morötter och lingonsylt (L)
2) SPRÖDBAKAD ALASKAFILÉ med tartardressing, citron, ångade grönsaker och dillslungad delikatesspotatis a
3) SESAMSTEKT JAPANSK KYCKLINGBRÖST med wokade grönsaker och cashewnötter samt apelsinskysås & basmatiris (G+L)
VEG) SESAMSTEKT QUORN med wokade grönsaker och cashewnötter i apelsinskysås samt basmatiris (G+L)

ONSDAG 23/11
1) DANSK SJÖMANSBIFF (skivad potatis, lök, mustig portersky, hackad biff ) samt inlagd smörgåsgurka (G+L)
2) RIMMAD FLÄSKLÄGG klassiker m. persilje-pepparrotssås samt ångade grönsaker & bakad potatis & rotfrukter (G+L)
3) OXFILÉPASTA Pasta Penne med tärnad oxfilé, champinjoner och purjolök m.m. i smakrik gorgonzolasås
VEG) DANSK SJÖMANSBIFF (skivad potatis, lök, mustig portersky, hackad vegobiff ) samt inlagd smörgåsgurka (G+L)

TORSDAG 24/11
1) LYXIG HUMMERSOPPA med räkor, vitfisk, färsk dill och ägg samt TUNNA PANNKAKOR med sylt & vispad grädde
2) NATTBAKAD SKÅNESTEK äppelspäckad mör karré m gräddskysås, ångade finprimörer samt rostad potatis (G+L)
3) GRÄDDSTUVAD PYTT I PANNA parkens egen stuvade ox- och fläskpytt med inlagda rödbetor och stekt ägg (G+L)
VEG) GRÄDDSTUVAD PYTT I PANNA parkens egen stuvade vegopytt med inlagda rödbetor och stekt ägg (G+L)

FREDAG 25/11
1) GRILLSPETT SOUVLAKI på fläskfilé med paprikasås, tzatziki och grillgrönsaker samt grekisk klyftpotatis (G)
2) TACOGRATÄNG Texmex nötfärsgratäng med paprika, lök, majs, creme fraiche samt guacamolekräm, nachos och ris (G)
3) PASTA STROGANOFF pasta med strimlad korv, paprika, och lök i krämig sås på tomat-cremefraiche och grädde
VEG) TACOGRATÄNG Texmex vegfärsgratäng m paprika, lök, majs, creme fraiche samt guacamolekräm, nachos och ris (G)
VECKANS SALLAD: KYCKLINGKEBAB SALLAD MED RÖDLÖK OCH PAPRIKA M.M. OCH KEBABDRESSING
VECKANS PASTASALLAD: PASTASALLAD MED KRÄFTSTJÄRTAR, KOKT ÄGG, CITRON, SOJABÖNOR, RÖD PAPRIKA, DILL M.M.

G = Glutenfri

L = Låglaktos

