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

Marinerad fjärilskotlett 
med lättstekt potatis, rostad 
paprikasås och grillade 
grönsaker 
Klassisk fiskgratäng på
torskfilé toppad med räkor 
serveras med skaldjurssås & 
rotfrukter samt potatismos 
och citron

Klassiska Wallenbergare 
servers med skirat smör, 
potatispuré samt gröna 
ärtor och rårörda lingon
 
Dillpanerad torskfilé 
serveras med kokt potatis, 
dansk remouladsås och 
morotpsuré

Ugnsgrillad kycklingfilé i 
örtmarinad serveras med 
vitlöksrostade potatishalvor, 
balsamicoskysås & frästa 
haricot verts
 Stekt senapsmarinerad 
strömming med skirat smör, 
potatismos samt gröna ärtor 
och lingonsylt

Grillskiva på fläskkarré 
serveras med kryddig stekt 
potatis, kall chili & 
gräslökscreme samt frästa 
grönsaker 
Frasig torskfilé med 
skagenröra, kokt potatis 
samt ångade grönsaker och 
citron

Panerad schnitzel med 
rödvinssås, bearnaisesås 
samt stekt potatis, gröna 
ärtor och citron
 Lättpanerad fiskfilé 
serveras med kall purjolök 
& pepparrotssås, dillslungad 
potatis samt ångade 
grönsaker och citron

Dagens Lunch: 115 kr   Pensionär / Avhämtning 105 kr 10-häfte 990:-
inkl. salladsbuffé, bröd & smör, kolsyrat/stilla vatten alt. 
måltidsdryck samt kaffe

Lunchen serveras kl. 11:30-14:00

Veckomeny
VECKANS RÄTT: Pasta Pesto med soltorkad tomat
VECKANS PIZZA: Pizza Vesuvio
 VECKANS SALLAD: Bacon & äggsallad med slungade sockerärtor & krutonger

Veckans lunch i Ulricehamn
22 maj – 28 maj

MåndagRestaurang Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Stekt falukorv
med senapssås blomkål 
och kokt potatis

Nygräddad Raggmunk
med fläsk och rårörda 
lingon/Fläsk med bruna 
bönor/ Löksås och kokt 
potatis

Hemlagat köttbullar
med gräddsås och 
potatis

Kåldolmar
med kokt potatis o 
brunsås

Helstekt fläskfilé
med svampsås och stekt 
potatis

Café Hörnan
0321-10371
Boråsvägen 5
52336 Ulricehamn

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.
Tost med ost & skinka 30 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

Dagens lunch 129 kr. Avhämtning 125 kr. 
Inkl. Sallad, bröd, smör, vatten, kaffe & kaka. Lättöl/läsk 15kr
Allergier, prata med personalen i köket.

Veckomeny
• Veckans Sallad: Pasta med kyckling, vitlök, champinjoner samt soltorkad tomat i grädde
• Veckans Pasta: Sallad med chilimarinerade räkor, bulgur samt limedressing

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

Havets Wallenbergare
serveras med vitvinssås 
samt potatismos

Kålpudding serveras med 
lingon, gräddsås samt 
kokt potatis

Stekt fiskfilé serveras 
med kall romsås samt 
färskpotatis

Köttbullar
serveras med gräddsås, 
lingon, ättiksgurka samt 
kokt potatis

Gratinerad fiskfilé
serveras med potatismos

Schnitzel serveras med 
rödvinssås samt stekt 
potatis

Stekt fiskfilé serveras
med skirat smör, 
pepparrot, hackat ägg 
samt färskpotatis

Mangobakad kycklingfilé
serveras med currysås 
samt ris

Krämig fisk-och 
skaldjurslasagne

Helstekt fläskytterfilé
serveras med pepparsås 
samt rostad potatis

Hotell Lassalyckan
Sanatoriebacken 10

Telefon 0321-77 57 20
www.hotell-lassalyckan.se

Citronpocherad torskfilé
serveras med parmesan 
och kräftsås samt 
potatisstomp och 
confiterade morötter

Köttbullar med gräddsås, 
rårörda lingon och 
pressgurka

Prästostfyllda färsbiffar
serveras med olivrostad 
potatis samt 
basilikacreme

Köttbullar med gräddsås, 
rårörda lingon och 
pressgurka

Honung- och 
pepparglacerad kotlettrad 
serveras med sherrysås, 
sesammarinerad broccoli 
och kokt färskpotatis

Köttbullar med gräddsås, 
rårörda lingon och 
pressgurka

Chilimarinerad 
kycklingfilé serveras med 
hemslagen bearnaisesås, 
Idaho potatis och bakade 
cocktailtomater

Köttbullar med gräddsås, 
rårörda lingon och 
pressgurka

Abonnerat

Dagens lunch måndag – fredag 11.30-14.00, 145 kr. Förboka gärna. 
Ingår alltid Salladsbuffé, bröd, smör, vatten, kaffe och ngt sött.

Alla vardagar: Köttbullar med gräddsås, rårörda lingon

Dagens lunch 99 kr. 
Inkl. Stor salladsbuffé, smör & bröd, dryck och kaffe med dopp.
Frukostbuffé varje dag kl. 07.30-10.00. Vi gör smörgåsar.
Lunchhäfte 990 kr, 11 st kuponger. Serveras kl. 11.30-14.00.

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

• Veckans pasta: Pesto pasta med kyckling
• Veckans vegetariska: Couscous pytt med stekt ägg och rödbetor.
• Veckans sallad A: Kycklingsallad med mangochutney dressing
• Veckans sallad B: Pastasallad med marinerad mozzarella och salami

köttfärslimpa med 
gräddsås och lingon

Wienerkorv med 
potatismos och gurkmajo

Stekt fläsk med potatis-
mos och lingon

Fiskgratäng med salsa 
och ris

Fjärilskotlett med löksky

Panerad fiskfilé med kall 
Sriracha majo

Grillad kycklingfilé med 
dragonsås

Fisksoppa

Ärtsoppa med fläsk
Pannkakor till sopporna

Grillskiva med balsami-
cosky och aioli

Stekt panerad 
strömming med 
potatismos och lingon

Revbenstek med 
Chipotle & BBQ-sås
Serveras med ugnsrostad 
potatis och broccoli

Veganskt Ekologisk 
tortelloni i eldig tomatsås

Laxpasta penne pasta i 
en krämig laxsås

Veganskt
Ekologisk Tortelloni med 
spenatsås

Kyckling Tikka Masala

Veganskt
Ekologisk Indisk Masala 
med basmatiris

Skivat kött med spaetzle
Tysk pasta serveras med 
skivat kött & svamp i en 
smakrik sås

Veganskt Ekologisk chili 
sin carne med basmatiris

Skaldjurs -& zucchini 
risotto

Veganskt
Ekologisk spirelli med 
quinoa i rödbetsås

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.

Restaurang FifFiS
Boråsvägen 1
Telefon 0321-100 05

RESTAURANG

Veckomeny
Veckans pizza Pizza med grillade grönsaker

Lunch ons-fre kl.11.30-14:00
Lunch pris: 119:-
Inkl kaffe och choklad

Storgatan 32, Ulricehamn
Vid frågor eller bokning av 
bord, ring 076-0717413

Ingen lunch
öppet 17-20

Ingen lunch
öppet 17-20

Lunch, se meny på 
emmasstreetfood.se
Allt på menyn ingår på 
lunchen!

Lunch, se meny på 
emmasstreetfood.se
Allt på menyn ingår på 
lunchen!

Lunch, se meny på 
emmasstreetfood.se
Allt på menyn ingår på 
lunchen!

Hos oss äter du egenmalt nötkött från svenska gårdar, hemmagjorda dressingar & mat lagad med kärlek.
Beställ takeaway via vår hemsida www.emmasstreetfood.se Tel. 076-071 74 13 vid frågor.
Vi har fullständiga rättigheter.

Dagens lunch 129 kr Avhämtning 115:-    
Ingår: kaffe, kaka och salladsbuffé och alltid hembakat bröd. 
Bistron öppet 18-22

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

Baconlindad 
köttfärslimpa serveras 
med kokt potatis, 
pressgurka, rårörda lingon 
& brunsås

Marinerad kycklingfilé
serveras med 
parmesanbakad potatis & 
god sås.

Schnitzel serveras med 
rostad potatis, ärtor, citron 
samt kryddsmör alt sås.

Flygande Jacob
(Kycklingfilé, bacon, banan 
& jordnötter vid sidan) 
serveras med basmatiris.

Sommarbuffe
Bestående av bla 
potatisgratäng, sallader, 
fruktfat & kall marinerad 
kycklingfilé,

Veckomeny Vegetariskt:
Varm chevresallad med bulgur & rödbetor

DAGENS RÄTT 125:- Avhämtning 115:-
Inkl. salladbuffe, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe & kaka 
Serveras  11:30 -14:30

Tullens Restaurang & Sportbar
Boråsvägen 2 Ulricehamn
Telefon: 0321-13691

Stängt för lunch
öppnar Kl. 16:00

Flygande jacob
serveras med jasminris

Strömmingsflundra
med skirat smör, lingonsylt 
samt potatismos

Kycklingfilè
med chili majomsamt 
stekt potatis

Panerad spättafilé
med remouladsås samt 
kokt potatis

Stekt fläsk med löksås
samt kokt potatis.

Ugsstekt laxfilè
med dillmajonnäs samt 
kokt potatis

Schnitzel
med klassiska tillbehör 
samt stekt potatis

Pocherad fiskfilè
med vitvinsås samt kokt 
potatis

VECKANS:
Pasta: Pasta bolognese
Sallad: Tonfisksallad

Lördag 27/5: Helgens erbjudande
Söndag 28/5: Helgens erbjudande

Vardagar 11.30 - 14.30 Lunch 115:-
Barn under 12 år 65:- Pensionärer 10% rabatt

Lördag 27/5 Laxgryta med kokosmjölk och röd curry • Pasta med krämig broccoli-lax-sås
Söndag 28/5 Fläskgryta med potatis och grönsaker • Pastarätt

Marias Golfrestaurang
Idrottsgatan 22
523 33 Ulricehamn 
info@marias-golfrestaurang.se
Boka bord: 0321-279 55

Kålpudding serverad
med potatis, grönsaker 
och rårörda lingon

Chili och dill gratinerad 
fiskfilé serverad med 
potatis och grönsaker

Stekt fläsk serverad
med raggmunk och 
rårörda lingon

Kycklinggryta
med ris och grönsaker

Ugnsbakad fläskkarré
serverad med potatismos, 
grönpepparsås och 
grönsaker

Panerad fiskfilé med 
dansk remouladsås, 
potatis och grönsaker

Marias schnitzel
med potatis, grönsaker 
och svampsås

Krämig pasta med lövbiff
senap och vitlök

Fläskfilé i krämig
dragon- och senapssås 
serverad med potatis

Laxbullar i dillsås
med smörad potatis och 
morot


