Dagens lunch
Måndag 26/6- Söndag 2/7

M Å N D AG	
Schnitzel Balsamicosås, kryddsmör
och stekt potatis.
Pasta carbonara
Morotsbiffar med tzatziki och quinoa

Dagens lunch 89:-

0321-100 70 • bryggan.com

Nyboholmsvägen 2 (vid Volvo)
Tel 0321-120 40

RESTAURANG • CATERING
Storgatan 33 • 0321-136 36

Raggmunk med stekt fläsk och
rårörda lingon
Thaibuffé
15 olika rätter

www.iroshorna.se

Inkl. salladsbuffé, bröd, dryck ,kaffe, glass, frukt
Gratinerad fiskfilé
serveras med kokt potatis
Kalvfärslimpa serveras ned gräddsås, lingon samt kokt potatis

Stekt strömming med lingon, skirat
smör samt potatismos
Mango och curryöverbakad kycklingfilé serveras med ris

Dagens lunch 85:- Serveras kl 11.30 – 15.00

Inkl. sallad, bröd, dricka och kaffe Serveras 11.30-15.00

Stekt panerad torskfilé
räkor och dill i kallsås, citronskiva
Bräckt falukorv
med stuvade grönsaker

Vistaforsvägen 3
(B&B Tools)
072-310 35 31
www.patricksmat.se

Stora Torget · 0321-123 40

VECKANS PASTA:
Pasta carbonara

Schnitzel Balsamicosås, kryddsmör
och stekt potatis.
Pasta carbonara
Morotsbiffar med tzatziki och quinoa

F R E D AG
Schnitzel Balsamicosås, kryddsmör
och stekt potatis.
Pasta carbonara
Morotsbiffar med tzatziki och quinoa

Kålpudding med gräddsås och
stekt potatis, lingon och gurka
Thaibuffé 15 olika rätter

Ugnspocherad torskfilé på grönsaksbädd med skånsk senapssås
Stekt panerad schnitzel med ärtor,
brunsås, kryddsmör stekt potatis

Avhämtning 64:- Frukost må–fr 6.30–9.30

Lö: Lördagsbuffé kl. 12-15 Oxfilé med pepparsås • Fläskfilé med bearnaisesås och pommes Stora räkor med chilipastasås • Thaibuffé • Sushibuffé • Friterad banan, glass

Skagengryta med lax, kolja och
räkor serveras med kokt potatis
Krämig kycklinglasagne med
fetaost och soltorkade tomater

Köp lunchkortet och få 5:- rabatt/lunch

Schnitzel med klassiska
tillbehör,stekt potatis
Pestogratinerad fiskfilè
med vitvinsås,kokt potatis

Ungsstekt kycklingfilé
med broccolisås, stekt potatis
Mandel panerad fiskfilé
med skirat smör, kokt potatis

Kycklingsoppa thaivis. Pannkakor
Ärtsoppa tärnad bog. Pannkakor
Risottoköttfärs grönsaker, jordnötter och yoghurtsås med mynta

Slottstek
med gräddsås och ångade grönsaker
Fiskgratäng
med kokt potatis

Lunchhäfte 10
kuponger 600:-

Schnitzel
med grädsås och stekt potatis
Stekt strömming
med potatismos och lingonsylt
Kupong: 11 st 750 kr
Pensionärshäfte: 700 kr

VECKANS ALTERNATIV: Pasta med kassler och ostsås

Rimmad Torsk med gröna grönsaker,
färsk potatis & vitvinsås
Asiatiskt Lunchbuffé
med sushi och 10 olika varmrätter

Lunchhäfte 10
kuponger 750:-

Helstekt fläskytterfilé
med pepparsås och potatisgratäng
Dagens fisk

Tacotallrik • Räkor eller kycklingsallad

Inkl: Stor salladsbuffé, smör & bröd, drickan och kaffe med dopp.

Stekt fläsk
med raggmunk och rårörda lingon
Asiatiskt Lunchbuffé
med sushi och 10 olika varmrätter

Stekt fiskfilé med brynt smör,
bacon och vitlök samt kokt potatis
Bbqmarinerad kotlettrad
med choronsås samt klyftpotatis

VARJE VECKA: Spaghetti med köttfärssås och riven parmesan

Grillskiva
med BBQ sås och stekt potatis
Panerad fiskfilé
med ört dressing

Stekt fläsk
med raggmunk och lingon
Falukorvstubbe
med salsa och ris

Husets snitzel med grönpepparsås
och stekt potatis
Thaibuffé 15 olika rätter
+ sushibuffé

Lö Fläskfilé med svampsås, stekt potatis Panerad spättafilé med remouladsås, kokt pot
Sö Grekiska färsbiffar med gräddsås, lingon och stekt pot • Sesam panerad fiskfilé med skagen röra, kokt potatis

Lunch 75:- Vardagar 11.30-14.30 Avhämtning 70:- Pensionär 70:-

Helgrillad kotlettrad
med klyft potatis & bearnaisesås
Asiatiskt Lunchbuffé
med sushi och 10 olika varmrätter

Husets Schnitzel
med råstekt potatis & bearnaisesås
Asiatiskt Lunchbuffé
med sushi och 10 olika varmrätter

Fisk med apelsinsås och ris
Hamburgare
med alla tillbehör, klyftpotatis

Fish´n chips
med tartarsås och gröna ärtor
Grillspett med tzatziki och
klyftpotatis

Dagens lunch 85:- Vardagar 11.00-15.00 Avhämtning 75:- Pensionär 75:inkl. Sushi, ny salladsbuffé, hembakt bröd, soppa, dryck, kaffe & mjukglass!
Gravad lax med potatissallad och
hovmästarsås
Porterstek med gräddsås, potatis
och pressgurka

Dagens lunch 75:inkl sallad, dryck och kaffe

Örtbakad torsk
med stekta champinjoner
Stekt fläsk med våra hemgjorda
rårakor

Vardagar 11.30-14.00

Prästostfyllda färsbiffar med dijonsås
och råstekt potatis

Dagens lunch 89:- Serveras mån– fre 11.30–14.30

Gratinerad fisk á la skagen
Kyckling med balsamicosås
och stekt potatis

VECKANS ALT: Salami och potatissallad med paprikakräm
Pasta i parmesansås och lufttorkad skinka

Pocherad fiskfilé med
smörsås,stenbitsrom och
blomkålspuré

Ananas glacerad kycklingfilé
med jordnötssås och grillad potatis

VECKANS ALT: Cesar sallad • Carbonara med färsk riven parmesan

Confiterad högrev med bacon
och rödvinssås och timjan rostad
potatis

Rabatterad lunch för pensionärer 13.30–14.30

Salladsbuffé, smör, bröd, dricka, kaffe och kaka
Korv stroganoff
med Ris

Skottek • 0321-105 84

Isterband med persiljestuvad
potatis
Stekt strömmingsflundra
med skirat smör, potatismos

Stor salladsbuffé med hembakt bröd, dryck samt kaffe.

Mixed grilled med bearnaisesås
och american fries

Telefon: 0321-154 10
www.hotellbogesund.se

T O R S D AG

VECKANS ALTERNATIV: pasta med gräddig köttfärssås • Husman: Gravad lax med hovmästarsås samt
kokt potatis• Sallad Ceasarsallad med kyckling, bacon, krutonger samt parmesanost

Pariserstekt koljafilé med stekt
lök, champinjoner, skirat smör
Köttbullar med gräddsås, potatismos och lingonsylt

Dagens lunch 69:- Serveras 11.30–14.00

Oxjärpar med
potatis mos & gräddsås
Asiatiskt Lunchbuffé
med sushi och 10 olika varmrätter

www.mingspalace.se • 0321-166 78

Stekt fiskfilé med kall örtsås
samt kokt potatis
Schnitzel med skysås samt
stekt potatis

Köttbullar med gräddsås, lingon,
kokt potatis
Vitvinpocherad fiskfilé
med räksås, kokt potatis

Dagens rätt på Buffé Vard. 85:- Lö-Sö. 95:-

Grillad kyckling
med ädelostsås och ris
Kokt korv med gurkmajonäs och
potatismos
Boråsvägen 1 · Tel 160 16
www.kullenkok.se

Grillade revbensspjäll
med potatisgratäng
Thaibuffé 15 olika rätter

Lunchbuffé 89:- Serveras kl. 11–15. Pensionär 85:- Barn 49:- Avhämtning 79:- Vegetariska
rätter

Köttgryta med ris el kokt potatis
Panerad hokifilé
med kall dillsås,kokt potatis

IRO AB · Karlsnäsvägen 7
Tel 0321-298  25

Schnitzel Balsamicosås, kryddsmör
och stekt potatis.
Pasta carbonara
Morotsbiffar med tzatziki och quinoa

Schnitzel Balsamicosås, kryddsmör
och stekt potatis.
Pasta carbonara
Morotsbiffar med tzatziki och quinoa

Inkl. salladsbuffé, dricka och kaffe.

Ulricehamn • 0321-279 55

O NS D AG

Inkl. salladsbuffé, hembakt bröd, Loka/lättöl och kaffe och kaka ingår
Honungsmarinerad lax
med potatisgratäng
Thaibuffé 15 olika rätter

Svensk • Kinesisk • Thai • Mongolian BBQ • A la carte

T I S D AG

Baconlindad Kyckling
med potatisgratäng och pepparsås

Pannbiff med pepparsås, rostade
potatis och ugnsrostade grönsaker

Dagens lunch 89:- Vardagar 11.00-15.00 Avhämtning 75:- Pensionär 79:-

Panerad Schnitzel
Med Stek potatis och kaprisdipp

Långbakad Fläskkotlett
med rödvinssky, stuvad blomkål
och rostad potatis

Veckans alternativ: Lunchbuffé: Svensk husmanskost Kockens fiskgratäng • Vegetarisk pastagratäng

inkl. Stor salladsbuffe, Hemlagad bröd, Soppa, dessert efter maten, läsk och kaffe

• Fisk Soppa med färsk bröd

• Lammburgare lokalprod med aioli bacon coleslaw, sötpotatispommes
95 kr
• Potatisgratäng med kycklingfile och tzaziki
89 kr
• Färsk pasta med kyckling,bacon, parmesan mm
fr. 85 kr
• Quinoa/pastasallad med lax eller kyckling, toppas m fetaost, nötter		
85 kr
• Tacomeal köttfärs, vitlök och salsasås, chips m.m.		
79 kr

• Räk/lax/skagensallad
89 kr
• Delikatesstallrik lufttorkad skinka, ostar, lax, skagenröra, grönsaker 95 kr
• Kyckling/grek/tzaysallad
79 kr
• Pulled porkburgare med hembakt bröd och sötpotatispommes
93 kr
• Bakad potatis med köttfärs/kyckling/skagen/tonfisk
73 kr

Lunch serveras hela dagen · Vard 11-15 ingår sallad, dressing, hembakt bröd, kaffe

Övriga menyer på www.torgstallet.se

Svensk kyckling.

