
                                    HEMMA VASASTAN LUNCH 5 

      Bröd, smör, salladsbuffé, mineralvatten och kaffe ingår 

      Lunch serveras måndag-fredag 10:30-14:30  140:-     (Avhämtning 130:-)   
                                                                                          

                                                                                     MÅNDAG    

Kött: Korv stroganoff med saltgurka och ris (G,L) 
Fisk: Gratinerad flundra med vitvinssås, räkor och potatismos (G) 

Pasta: Pasta Alfredo med kyckling, bacon och champinjoner (L) 

Dagens vegetarisk: Potatis- och purjolökssoppa med krutong (G,L) 

Caesarsallad kyckling: Med kyckling och bacon(L) 

Caesarsallad halloumi: Med halloumi och grillade grönsaker  

Caesarsallad special (169:-) Med kyckling, bacon, halloumi och grillade grönsaker 

Veckans tips (289:-) Oxfilémedaljonger med chilibearnaise, rödvinssås och pommes frites (G,L) 
                                                  TISDAG    

Kött: Raggmunk med stekt fläsk och lingon  

Fisk: Lax med citronsås och kokt potatis (G,L) 

Pasta: Pasta med biff, tomat och grädde (L) 

Dagens vegetarisk: Potatis- och purjolökssoppa med krutong (G,L) 

Caesarsallad kyckling: Med kyckling och bacon 

Caesarsallad halloumi: Med halloumi och grillade grönsaker  

Caesarsallad special (169:-) Med kyckling, bacon, halloumi och grillade grönsaker 

Veckans tips (289:-) Oxfilémedaljonger med chilibearnaise, rödvinssås och pommes frites (G,L) 

                                                     ONSDAG  

Kött: Boeuf bourguignon med potatismos (G,L) 

Fisk: Panerad Fiskfilé med tartarsås och ris (L)¨ 

Pasta: Pasta med lax och räkor (L) 

Dagens vegetarisk: Potatis- och purjolökssoppa med krutong (G,L) 

Caesarsallad kyckling: Med kyckling och bacon 

Caesarsallad halloumi: Med halloumi och grillade grönsaker  

Caesarsallad special (169:-) Med kyckling, bacon, halloumi och grillade grönsaker 

Veckans tips (289:-) Oxfilémedaljonger med chilibearnaise, rödvinssås och pommes frites (G,L) 

                                                                                                                                                      TORSDAG    

Kött: Wallenbergare med skirat smör, rårörda lingon, gröna ärtor och potatismos 

Fisk: Torsk med senaps- och tomattäcke och kokt potatis (L) 

Pasta: Pasta med fetaost, soltorkade tomater och rucola (L) 

Dagens vegetarisk: Potatis- och purjolökssoppa med krutong (G,L) 

Caesarsallad kyckling: Med kyckling och bacon 

Caesarsallad halloumi: Med halloumi och grillade grönsaker  

Caesarsallad special (169:-) Med kyckling, bacon, halloumi och grillade grönsaker 

Veckans tips (289:-) Oxfilémedaljonger med chilibearnaise, rödvinssås och pommes frites (G,l) 

 
                                                 FREDAG   

Kött: Fläsknoisette med bearnaise, rödvinssås och klyftpotatis (L) 

Fisk: Fisk. och skaldjursgryta med aioli (G,L) 

Pasta: Cannelloni med spenat och ricotta 

Dagens vegetarisk: Potatis- och purjolökssoppa med krutong (G,L) 

Caesarsallad kyckling: Med kyckling och bacon 

Caesarsallad halloumi: Med halloumi och grillade grönsaker  

Caesarsallad special (169:-) Med kyckling, bacon, halloumi och grillade grönsaker 

Veckans tips (289:-) Oxfilémedaljonger med chilibearnaise, rödvinssås och pommes frites (G,l) 
 

 



 

                                                                                                                                                                   


