Dagens lunch
Måndag 11/12 - Söndag 17/12
M Å N D AG	
Laxsoppa
Grillad kycklingklubba med potatisgratäng och sweet chilisås
Thaibuffé 15 olika rätter

T I S D AG
Laxsoppa
Raggmunk med stekt fläsk och
löksås
Thaibuffé 15 olika rätter

O NS D AG

T O R S D AG

F R E D AG

Laxsoppa
Honungsmarinerad lax med
potatisgratäng
Thaibuffé 15 olika rätter

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

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

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

Nyboholmsvägen 2 (vid Volvo)
Tel 0321-120 40

RESTAURANG • CATERING
Storgatan 33 • 0321-136 36

Lunchbuffé 95:- Serveras kl. 11–15. Pensionär 85:- Barn 49:- Avhämtning 85:Inkl. salladsbuffé, bröd, dryck ,kaffe, glass, frukt

Stekt fiskfilé med gräddkokta
grönsaker samt kokt potatis
Isterband
med dillstuvad potatis

Stekt strömming
med skirat smör, lingon samt
potatismos
Kålpudding med lingon, gräddsås
samt kokt potatis

Dagens lunch 89:- Serveras kl 11.30 – 15

Avhämtning 85:-

Inkl. salladsbuffé, dricka och kaffe.

Färsbiffar med svartvinbärssås samt
kokt potatis
Pocherad fiskfilé med hummersås
serveras med kokt potatis
Boråsvägen 1 · Tel 160 16
www.kullenkok.se

Karlsnäsvägen 7 · Tel 298 25
www.lunchhörnan.se

www.mingspalace.se • 0321-166 78

Vistaforsvägen 3
(G:a Järnia)
072-310 35 31
www.patricksmat.se

HUSMAN

PASTA
Pasta carbonara

Stekt fläsk med löksås och
kokt potatis
Lunchkorv
med potatismos och gurkmajonäs

Karréskiva
med BBQ-sås och stekt potatis
Panerad fiskfilé
med skagenröra samt kokt potatis

Stekt fläsk med bruna bönor och
kokt potatis (alt. löksås)
Fiskgratäng alá Skagen
med potatismos

Gräddstuvad pytt i panna
med stekt ägg och rödbetor
Ugnstekt lax med dijonmajonäs och
kokt potatis

Köp lunchkortet och
få 5:- rabatt/lunch

Panerad kycklingfilé
med dragonsås och stekt potatis
Köttsoppa med bacon och
pannkakor med sylt

Fläskfilé med potatisgratäng och
rödvinssås
Gratinerad torskfilé
med smörsås och kokt potatis

Kupong: 11 st 750 kr
Pensionärshäfte: 700 kr

Ljummen rostbiff
med pepparsås och stekt potatis
Fläskpannkaka
med lingonsylt

Biff alá Lindström
med gräddsås
Ärtsoppa med fläsk
och pannkakor med sylt och grädde

Långbakad fläsksida
med smörslungad potatis &
äppelmos
Asiatiskt Lunchbuffé med sushi och
10 olika varmrätter

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

Ugnsgratinerad falukorv med bostongurka & lök med potatismos
Asiatiskt Lunchbuffé med sushi och
10 olika varmrätter

Fläskmedaljonger black and white
serveras med potatis gratäng, bearnaise & brunsås
Asiatiskt Lunchbuffé med sushi
och 10 olika varmrätter

Dagens lunch 85:- Vardagar 11.00-15.00 Avhämtning 75:- Pensionär 75:inkl. Sushi, ny salladsbuffé, hembakt bröd, soppa, dryck, kaffe & mjukglass!

Örtbakad torsk
med stekta champinjoner
Rotmos med rimmad oxbringa och
fläskkorv

Dagens lunch 75:-

Gratinerad fisk á la skagen
Kyckling med balsamicosås
och stekt potatis

Fisk med apelsinsås och ris
Porterstek med gräddsås, potatis
och pressgurka

Vardagar 11.30-14.00

Salladsbuffé, Soppa, smör, bröd, dricka, kaffe och dessert

Stängt/Abonnerat

Stekt panerad spätta med
dillmajonäs
Stekt korv med potatismos,
rödvinsås och champinjoner

Veckans ALTERNATIV: Tonfisksalladmed ägg och kapris
Pasta i parmesansås och lufttorkad skinka

Jullunch Buffé 345kr

Stekt kycklingfilé med potatisgratäng, pepparsås och rotgrönsaker
Vinbakad Fiskfilé
med vitvinsås, räkor och kokt potatis.

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

Jultallrik varm 139
Jultallrik kall och varm 185
Glögg med tillbehör, dessertbord

Schnitzel med stekt potatis och klassiska tillbehör toppas med kaprisdipp
Kockens fiskgratäng
med potatismos och hummersås

Jultallrik varm 139
Jultallrik kall och varm 185
Glögg med tillbehör, dessertbord

Jultallrik varm 139
Jultallrik kall och varm 185
Glögg med tillbehör, dessertbord

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

• Färsk pasta med kyckling,bacon, parmesan mm
fr. 85 kr
• Lammburgare lokalprod med hembakt durumbröd, sötpotatispommes
99 kr
• Jullunch Jansson, prinskorv, köttbullar, julskinka, sill, lax, ägg, m.m		
95 kr
• Jultapas Sill, kavringstårta, ostar, Sivans knäckebröd, julskinka		
79 kr
• Potatisgratäng med kycklingfile
89 kr
• Bakpotatis skagen, tonfiskröra		
75 kr

Kålpudding med gräddsås, kokt
potatis och lingon
Havets Wallenbergare
serveras med potatismos samt
skagenröra
Rabatterad lunch för pensionärer 11.30–14.30

VECKANS ALTERNATIV: Vegetarisk gryta med ris och yoghurt
Pasta Bolognes med riven parmesan

Svensk husmanskost 89:- Vardagar 11.00-15.00 Avhämtning 75:- Pensionär 79:-

Stora Torget · 0321-123 40

SALLAD

Quinoasallad
med kallrökt lax samt örtsås

Veckans alternativ: Bandpasta med svamp och kalvkött i krämig cognacsgräddsås
Veckans Veg. Pasta med paprikapesto, stekt aubergine och rostade cashewnötter
Sallad med strimlad skinka och färsk ananas

inkl. Stor salladsbuffe, Hemlagad bröd, Soppa, läsk och kaffe

Lammfärsbiffar med stekt potatis,
brunsås och lingon
Pocherad torsk med kokt potatis,
äggsås och gröna ärtor.

Skottek • 0321-105 84

Västerbottengratinerad laxfile
med vitvinssås samt kokt potatis
Kycklinglasagne med soltorkade
tomater, basilika och fetaost

VECKANS PASTA: Nudelwok med kyckling och grönsaker

Dagens lunch 75:- Serveras kl 11.30 – 14.00

inkl sallad, dryck och kaffe

Telefon: 0321-154 10
www.hotellbogesund.se

Stekt fiskfilé med kall räksås samt
kokt potatis
Helstekt ryggbiff med rödvinssås
samt potatisgratäng

Viltfärsbiff med enbärssås, gelé
samt kokt potatis

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

Panko panerad torsk
med potatis mos & remouladsås
Asiatiskt Lunchbuffé
med sushi och 10 olika varmrätter

Lö: Lördagsbuffé kl. 12-15 Laxsoppa • Oxkött med pepparsås • Thaikryddad kycklingsoppa
Grillad anka med ananas • Sushibuffé • Thaibuffé • Friterad banan med glass

Gratinerad fiskfilé
med potatismos
Baconlindad kycklingfilé med
champinjonsås samt kokt potatis

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

Kålpudding
med gräddsås och lingon
Isterband
med persijestuvad potatis

Vegetariska
rätter

Jultallrik varm 139
Jultallrik kall och varm 185
Glögg med tillbehör, dessertbord

julbord från kl 12
Glögg med tillbehör, dessertbord

Lö: Julbord fr kl 12.00
sö: Julbord fr kl. 12.00

• Tacomeal köttfärs, sallad, majs, ananas, vitlökssås, salsa		
• Chevrésallad serveras ljummen, quinoa, rödbetor, sallad m.m.		
• Ceasarsallad kyckling, bacon ceasardressing		
• Quinoasallad med kyckling el. lax toppad med fetaost o nötter		
• Salladstallrik kyckling, räkor, tzay, grekisk		
• Ljummen pastasallad lax toppad med cashewnötter och fetaost		

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

Övriga menyer på www.torgstallet.se

83 kr
85 kr
85 kr
85 kr
83 kr
85 kr

Svensk kyckling.

