Veckans lunch i Ulricehamn
10–16 maj

Restaurang

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

RESTAURANG

Restaurang FifFiS
Boråsvägen 1
Telefon 0321-100 05

Måndag

Lunchhörnan hos IRO
Karlsnäsvägen 7
Telefon 0321-298 25
www.lunchhörnan.se

The Eagle
Idrottsgatan 22
11.30- 14.30

Patricks Mat
Viskaforsvägen 3 (G:a Järnia)
Telefon 0723-10 35 31
www.patriscksmat.se

Bohusgryta
med lax, kolja och räkor
serveras med kokt potatis

Marinerad fläskytterfilé
serveras med pepparsås
samt potatisgratäng

Stekt fläsk
serveras med raggmunk
och lingon

Schnitzel serveras med
rödvinssås, kryddsmör
samt stekt potatis

Dagens lunch 105 kr.
Inkl. Sallad, bröd, smör, vatten, kaffe & kaka.
Avhämtning Stamgästkort Pris 100 kr.
(980 kr för 10 st). Allergier, prata med personalen i köket.
Chili con Carne
serveras med ris och
crème fraiche

Tortellini
med skinka i krämig
ostsås

Fisk i ugn
med tomat, fetaost och
oliver serveras med
potatispuré

Stängt

Stängt

Stekt kycklingfilé
serveras med broccoli,
rostad potatis, citrongräsoch vitvinssås

Slottsstek
serveras med gräddsås,
gelé och kokt potatis

Ugnsgratinerad
kummelfilé serveras med
spenat, kokt potatis i
béchamelsås

Stekt fläsk
med löksås

Gratinerad falukorv
med potatismos

Ugnsgrillad torskfilé
med hollandaisesås

Dagens lunch 85 kr.
Inkl. Stor salladsbuffé, smör & bröd, dryck och kaffe med dopp.
Frukostbuffé varje dag kl. 07.30-10.00. Vi gör smörgåsar.
Lunchhäfte 850 kr, 11 st kuponger. Serveras kl. 11.30-14.00.

Lördag & Söndag
Avhämtning kl.12:00 – 20:30

Helgmeny
Restaurangen öppen
14-20.00. Bordsbokning

Helgmeny
Restaurangen öppen
14-20.00. Bordsbokning

Telefon 0321-77 57 20
www.hotell-lassalyckan.se
Grillad kycklingfilé
med kall basilikasås och
grönsaksris

Stängt

• Veckans pasta: Nudelwok med kyckling
• Veckans vegetariska Veg. Burgare med pommes
• Veckans sallad: SALLAD. A Couscous sallad med kyckling och ädelostcream
SALLAD. B Sallad med lufttorkad skinka och marinerad mozzarella

Kålpudding
med gräddsås och lingon

Raggmunk
med stekt fläsk och lingon

Ugnsgratinerad falukorv
med potatismos

Pulled Turkey
med potatismos, kall sås

Stekt Fläsk
med löksås

lördag 15/5 Lunchbuffé 100:söndag 16/5 Lunchbuffé 100:-

Stekt kolja med brynt
broccoli, potatismos samt
limeaioli

Ostgratinerad fiskfilé
med blomkål och vitvinsås, kokt potatis

Lax & Torskfilé
med romsås och kokt
potatis

Krögarköttbullar med
potatismos och gräddsås

Kycklingfilé med oliver,
soltorkad tomat, fetaost,
tzatziki, klyftpotatis

Pulled pork
med barbequesås och
sötpotatis pommes frites

Dagens lunch 95 kr.
Penisonär 75:-, lunchhäfte 10st 750:Inkl. stor salladsbuffé/bröd, lättöl/måltidsdryck, kaffe/kaka.
Vardagar 11.30-14.00. Avhämtning alla dagar.

Kristi himmelfärdsdag
Stängt

Pestogratinerad fiskfilé
och potatismos

Panerad Flundra
med remouladsås

Dagens lunch 100 kr. Pensionärer 85 kr.
Ingår 4-5 varmrätter, salladsbuffé, mineralvatten, läsk o lättöl.
Smör o Bröd. kaffe o liten kaka.

Köttbullar
serveras med gröna ärtor,
potatismos och gräddsås
samt rårörda lingon

Pensionärer 10% rabatt på mat
Avhämtning 10% rabatt på mat

Dagens lunch måndag – fredag 11.30-14.00, 125 kr
Ingår alltid Salladsbuffé, bröd, smör, vatten, kaffe och ngt sött.
Färslimpa
med gräddsås och lingon

Fredag

• Veckans pasta: Tagliatelle serveras kyckling i pestogräddsås
• Veckans salladsalternativ: Ceasarsallad med kyckling, bacon, krutonger och parmesanost

Dagens Lunch måndag – fredag 89 kr. 11:00-15:30, fredag 11:00-20:30
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.

Pocherat fiskfilé med
äggsås och grönsaker

Schnitzel
med rödvinssky, stekt
potatis och gröna ärtor

Helstekt Fläskfilé
med potatisgratäng och
bearnaise

Kåldolmar
med gräddsås, lingon

Marinerad kycklingfilé
med rödvinssky, stekt
potatis

Flera rätter varje dag. Se fullständing meny på
www.ulricehamnsgk.se/se/dagens-lunch

Stängt

Stängt

• Veckans pizza: 3 ostar, parmesan, mozzarella, gorgonzola, salami, tomatsås
• Veckans sallad: Ceasarsallad med kyckling, bacon och romansallad
Med reservation för ändringar.

Ugnsbakad
kycklingklubba med
stekt potatis och örtsås

Dansk fläskstek med
gräddsås och
potatisgratäng

Schnitzel med tillbehör

Maria’s kalops med pasta
eller potatis

Panerad rödspätta med
remouladsås och potatis

Öppet på kvällen

Dagens lunch 99 kr. Pensionär 10% rabatt. Barn under 12 år 65:-. Vardagar 11.30-14.30.
								
Inkl.
stor salladsbuffé, hembakt bröd, dessert, läsk & kaffe.

Ham-/Halloumiburgare dressing & sötpotatispommes
99 kr
Färsk pasta med kyckling, bacon & parmesan
95 kr
Varm chèvresallad med quinoa, rödbetor, kanderade nötter mm. 95 kr
Raggmunk med stekt fläsk Serveras med lingonsylt
99 kr
Bakpotatis/Tunnbröd med skagen/taco/grekisk/kyckling
87 kr
Varmrökt Laxtallrik potatis, broccoli, morot, vitlökssås
99 kr
Torgstallet
Stora Torget
Telefon 0321-123 40
www.torgstallet.se

Torsdag

Stekt fiskfilé
serveras med kall räksås
samt kokt potatis

Pannbiff med svampsås
och potatismos

Skotteksgården
Skottek
Telefon 0720-62 06 23
Följ oss på Facebook

Onsdag

Havets Wallenbergare
serveras med vitvinssås
samt potatismos

Stängt

Hotell Lassalyckan
Sanatoriebacken 10

Tisdag

Flygande Jacob med ris

Avhämtning mat 75:1st varmrätt + sallad

Kotlett i svamp- och
tomatsås samt
hasselbackspotatis
Mandelbakad laxfilé
med citron och timjan
Öppet på kvällen

Lördag 15/5: à la carte , service 11.30–14.30
Söndag 16/5: à la carte , service 11.30– 14.30

Ceasarsallad med kyckling, bacon, parmesan & krutonger
95 kr
Tacomeal
90 kr
Delikatesstallrik medelhavspaj salami lufttorkad skinka pastapesto 130 kr
Salladstallrik med räkor/ kyckling m fl.
95 kr
Quinoasallad kyckling/ lax toppad med fetaost & cashewnötter
90 kr
Lokalprod. Lammburgare dressing och pommes
105 kr

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

