Veckans lunch i Ulricehamn
2 januari – 8 januari

Restaurang

Måndag

Lunchkorv med
potatismos och lingon

Café Hörnan
0321-10371
Boråsvägen 5
52336 Ulricehamn

Emma å Andreas
Storgatan 14
Telefon 0321-136 36
www.emmaochandreas.se

Tisdag

Onsdag

Nygräddad Raggmunk
med fläsk och rårörda
lingon/fläsk med löksås
och kokt potatis

Fläskkarre med
kantarellsås och
kokt potatis

Västerbottenostbakad
fiskfilé serveras med
vitvinssås samt kokt
potatis

Stekt fiskfilé
serveras med gräddkokta
grönsaker samt kokt
potatis

Köttfärslimpa
serveras med lingonsylt,
gräddsås samt kokt
potatis

Marinerad fläskytterfilé
serveras med rosépepparsås samt rostad
potatis

Dagens lunch 120 kr.
Inkl. Sallad, bröd, smör, vatten, kaffe & kaka.Lättöl/läsk 15kr
Avhämtning Stamgästkort
(115 kr för 10 st). Allergier, prata med personalen i köket.
Lax i en härlig citronsås
serveras med potatismos
och ångad broccoli

Kycklingfilé i en god
svampsås serveras med
potatismos

Veganskt
Ekologisk pasta med
vegetabilisk tomatsås

Veganskt
Ekologisk tortelloni i eldig
tomatsås

Fiskfärsbiff
serveras med dillsås samt
rostade rotfrukter

Tomat och örtgratinerad
fiskfilé serveras med
potatismos

Mangoglaserad
kycklingfilé serveras med
currysås samt rostad
potatis

Kryddig fetaostbiff
serveras med aioli samt
potatisgratäng

Esset’s Pasta Bolognese
med riven ost
Panerad fiskfilé serveras
med potatismos, kall
örtagårdssås samt ångade
morötter & citron

Nötfärs lasagne
Veganskt
Ekologisk Chili con
bovete med couscous

Kycklingfile med vitlök
& spenat serveras med ris

Torgstallet
Stora Torget
Telefon 0321-123 40
www.torgstallet.se

Thai kycklinggryta med
curry & kokosmjölk,
wokade grönsaker och
kokt ris
Pankopanerad spättafilé
med skagenröra, kokt
potatis och rostade
grönsaker samt citron

Torsk & laxros gratinerad
med riven ost & citronzest
serveras med gräddig
vitvinssås, örtslungad kokt
potatis samt gröna ärtor

Dagens Lunch: 109 kr Pensionär / Avhämtning 99 kr
inkl. salladsbuffé, bröd & smör, kolsyrat/stilla vatten alt.
måltidsdryck samt kaffe

Stängt

• Veckans Pasta: Pasta bolognese toppas med parmesanost
• Veckans Sallad: Blomkålssoppa toppas med rostad grönkål samt frön

Honungsgriljerade revben
med gräddsås, kokt potatis,
gelé och ångade grönsaker

Lunchen serveras kl. 11:30-14:00

Riddargränden
Storgatan 14 52330 Ulricehamn
Telefon 0321-181814
Mejl: info@riddargranden.se
www.riddargranden.se

Pannbiff med lök,
brunsås och lingon

Veckomeny

Dagens lunch: måndag–fredag 89:-. Öppet mån–tor 11.00-15.00, fre 11.00–20.30, lör-sön 12.00–20.30.
Inkl. Sallad, bröd, smör, vatten, kaffe & småkakor
Vi har avhämtning och serverar À la carte-rätter på lunchen alla dagar i veckan från 99 kr – 129 kr.

Lunchesset (fd. Patricks Mat)
Telefon: 072 - 310 35 31
ulricehamn@lunchesset.se
Vistaforsvägen 3 Ulricehamn
www.lunchesset.se

kycklinggryta med
ris/kokt potatis

Fredag

Pris Lunch 105 kr. Pensionär 99 kr Ingår sallad, dricka, bröd, kaka och kaffe. Lunchtider 11:30 -14:00. Frukost buffé Torsdag-Fredag 7:30 - 10:00 99 kr.
Panerad Rödspätta med kokt potatis och remouladsås 125 kr • Schnitzel med stekt potatis och bearnaisesås 125 kr Lövbit med stekt potatis och bearnaisesås 145 kr
Hamburgertallrik 90GRAM 90 kr • Hamburgertallrik DELUX 150-GRAM 125 kr • Gyrostallrik med pommes och sallad 99 kr • Köttfärspaj, skinkpaj, kycklingpaj 75 kr
Klämgrill med kyckling, bacon, rödlök, aioli 75 kr • Räksallad 99 kr Ceasarsallad 95 kr Kycklingsallad 95 kr

RESTAURANG

Restaurang FifFiS
Boråsvägen 1
Telefon 0321-100 05

Torsdag

Kummel torsdag
Kummelfilé serveras med
kokt potatis & spenat

Kycklingsoppgryta
serveras med ris och
grönsaker

Veganskt
Ekologisk tortelloni med
krämig spenatsås

Veganskt
Ekologisk Thailändsk
currygryta med ris

Veckomeny

Veckans pizza Pizza med grillade grönsaker

Esset’s köttbullar med
gräddsås, potatismos,
rårörda lingon &
pressgurka

Stängt – Trettondag jul

Ångad torskfilé med
brynt smör, rödbetor,
kapris & bacon serveras
med kokt potatis och citron

Veckomeny
VECKANS RÄTT: Pasta gorgonzolasås och mandel
VECKANS PIZZA: (EJ UTKÖRNING) Pizza bacon & lök
VECKANS SALLAD: Räksallad med ägg och Rhode Island

Schnitzel serveras med
stekt potatis, ärtor och
kryddsmör alt/ sås.

Dagens lunch 125 kr Avhämtning 100:-				
Ingår: kaffe, kaka och salladsbuffé och alltid hembakat bröd.

Raggmunk med stekt fläsk, lingonsylt
Soppa Varm smörgås
Tacomeal Köttfärs vitlöksås salsa, chips, sallad mm
Färskpasta Kyckling bacon parmesan vitlökssås
Tunnbröd Skagenröra, tacofärs, kyckling fetaost
Laxtallrik Ugnsrostad potatis och senapsås och varmrökt lax

Boeuf bourguignon
serveras med potatispuré

Stekt Kycklingfilé serveras
med fetaostkräm &
rostad potatis.

Helglunch:
Mustig gulaschsoppa
Serveras med cream fraiche
& nybakat bröd.

Veckomeny Vegetarisk chili corn carne

110 kr
110 kr
105 kr
110 kr
98 kr
110 kr

Varm Chèvresallad Rödbetor, kanderade nötter, syltad lök, quinoa
Lokalproducerad lamm burgare med mixed fries bacon vitlökssås
Hamburgare/Grilloumi/Veg med dressing syltad lök , mixed fries
Olika salladstallrikar Ceasar, kyckling, feta, mm
Quinoa/Pastasallad Kyckling/lax toppad med fetost cashewnötter
Caesarsallad med parmesan bacon mm

Lunch serveras hela dagen. Vardagar 11.00-15.00 ingår sallad, dressing, hembakt bröd, kaffe.
Övriga menyer finns på www.torgstallet.se Svensk kyckling.

105 kr
129 kr
112 kr
99 kr
103 kr
99 kr

