Dagens lunch mån 30/3– sön 5/4
MÅNDAG
Stekt fiskfilé serveras
med citrusfrukter i brynt smör samt
kokt potatis
Kalvfärsbiff serveras med
gräddsås, lingon samt potatismos

RESTAURANG • CATERING
Storgatan 14 • 0321-136 36

TISDAG

ONSDAG

Räkgratinerad fiskfilé
serveras med potatismos

Chiliglaserad laxfilé serveras
med ljummen potatissallad samt
kall limesås

Schnitzel serveras med skysås,
ärtor samt stekt potatis

Dagens lunch 105:- inkl. Sallad, bröd, smör och vatten.
Avhämtning Stamgästkort Pris 90:- 900:-/10
Allergier, prata med dem i köket

TORSDAG

FREDAG

Stekt fiskfilé serveras med vitvinsås
smaksatt med rom, dill och gräslök

Stekt fiskfilé på primörer
serveras med dillslungad potatis

Grillad karré serveras med
pepparsås, rostade grönsaker
och potatis

Pestobakad kycklingfilé
serveras med soltorkad tomatsås
med grädde samt rostade rotfrukter

Kycklinglasagne med
mozzarella, soltorkade och grädde

VECKOMENY
Sallad: Kycklingsallad med bulgur, rostade frön samt färskostcrème.
Pasta: Kyckling, paprika och lök i chiligräddsås.
Soppa: Ungersk gulaschsoppa med crème fraiche.

Fredagslunch på Restaurang Kallbadhuset.
Varje fredag serveras
Smörstekt rödspättafilé med skirat smör, hackat ägg och räkor. Serveras med kokt potatis.
Pannbiff med stekt lök, skysås, rårörda lingon och pressgurka. Serveras med kokt potatis.
Ågatan 12
Tel: 0321-13090
www.ulricehamnskallbad.se/restaurang/

Karlsnäsvägen 7 · Tel 298 25
www.lunchhörnan.se

Dessert: Chokladmousse. Pris 25 kr
Lunchpris: 125:- Inkl. Bordsvatten, sallad, smör, bröd och kaffe.
Serveras 12.00-14.30. Avhämtning 100:- (förbeställ före kl 10.00, info@restaurangkallbadhuset.se)

Grillad lunchkorv med potatismos
och gurkmajo

Skånsk kalops
med rödbetor

Schnitzel med gräddsås
och stekt potatis

Panerad fiskfilé
med kall honung/lime dressing

Stekt Fläsk
med raggmunk och lingon

Ugnsstekt fiskfilé
med frasigt örttäcke

Dagens lunch 80:- Serveras kl 11.30–14.00
Inkl. Stor salladsbuffé, smör & bröd, dryck och kaffe med dopp
Frukostbuffé varje dag kl 07.30-10. Vi gör smörgåsar.
Kuponghäfte 11 st lunch: 800 kr

Krämig fisksoppa med
räkor och vitlöksbröd
Vistaforsvägen 3
(G:a Järnia)
072-310 35 31
www.patricksmat.se

Köttbullar med gräddsås,
pressgurka samt potatismos

Parmesanbakad torskfilé
med rostad paprikasås och
potatismos
Stekt fläsk med knaprig
raggmunk och lingon

Lunchpris 89:-

Vardagar 11.30–14.00. Avhämtning alla dagar.
Pensionär 70:- | Lunchhäfte 750:-/10 kuponger
inkl. stor salladsbuffé/bröd, lättöl/måltidsdryck, kaffe/kaka

Telefon: 0321-154 10
www.hotellbogesund.se

Helstekt fläskkarré
med svampsås och potatisgratäng

Ugnsbakad kycklingfilé
med dragonsås och purjolökspotatis

Sprödbakad torskfilé
med kokt potatis, gröna ärtor
och remouladsås

Kokt torsk
med vitvinssås, räkor och
kokt potatis

Pasta med grillad fläskfilé och vitlökssås.
VECKANS VEGETARISKA:

Gräddstuvad pytt i panna
med stekt ägg och rödbetor
Fiskgratäng alá Skagen

VECKANS SALLADSALTERNATIV:

Tonfisksallad.
Krämig pastasallad med kyckling och färskostcremé.

Paprika fylld med vegofärs samt aioli.

Tomatbakad fiskfilé med
med örtpesto och ugnstekt potatis

Stekt fisk med champinjoner
och bacon

Stekt panerad spätta med kokt
potatis och citronmajonnäs

Lasagne med mozzarellaost
samt basilikaolja

Panerad stekt schnitzel
med stekt potatis, rödvinssky och
tillbehör

Stekt kycklingbröst med
potatisgratäng och gräddig
pepparsås
Med reservation för ändringar!

VECKOMENY:

Pizza: Piri-piri-kyckling med zucchini, mozzarella, tomat, vitlöksås
Sallad:Grillad kyckling med bulgur, mangomayo, marinerade grönsaker, rostat crunch

Wallenbergare på Kalvfärs med
brynt smör, potatispuré, gröna ärtor
och rårörda lingon

Schnitzel
med klassiska tillbehör toppas
med kaprisdipp

Skaldjurslasagne
med dillcrème

Ugnsgratinerad fisk
med hummersås och potatispuré

Kåldolmar serveras med
gräddsås, lingon och kokt potatis
Stekt fisk serveras med
kokt potatis och skagenröra

Rabatterad lunch för pensionärer 99:11.30–14.30

Lunchbuffé 109:- (55:- Barn) Må-Fr 11.30–14.30
Salladsbuffé, Dessertbuffé, soppa. 10 kort 950kr

• Ham-/Halloumiburgare dressing & sötpotatispommes
• Färsk pasta med kyckling, bacon & parmesan
• Varm chèvresallad med quinoa, rödbetor, kanderade nötter m.m.
• Raggmunk & stekt fläsk med lingonsylt
• Ljummen pastasallad med lax toppad med nötter och fetaost
• Pokebowl med varmrökt lax eller kycklingspett
Stora Torget · 0321-123 40

VECKANS PASTA:

Rotmos och fläskkorv.
Ungersk gulaschsoppa.
Alltid på torsdagar!
Ärtsoppa med fläsk och pannkakor
med sylt och grädde

99 kr
95 kr
95 kr
95 kr
95 kr
110 kr

• Ceasarsallad med kyckling, bacon, parmesan & krutonger
• Tacomeal
• Bakpotatis med skagenröra/tonfiskröra/köttfärs/kyckling/änglagård
• Salladstallrik med räkor/kyckling m fl.
• Quinoasallad kyckling/lax toppad med fetaost & cashewnötter
• Tunnbrödsrulle med tacoköttfärs eller kyckling/vitlök salsa

Lunch serveras hela dagen · Vard 11–15 ingår sallad, dressing, hembakat bröd, kaffe

Övriga menyer på www.torgstallet.se

90 kr
90 kr
83 kr
95 kr
90 kr
83kr

Svensk kyckling.

