
                                    HEMMA VASASTAN LUNCH 39 

      Bröd, smör, salladsbuffé, mineralvatten och kaffe ingår 

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

                                                                                     MÅNDAG    

Kött: Kalvrostbiff med dijongräddsås och klyftpotatis (G) 

Fisk: Mandelgratinerad torskfilé med dillsås och kokt potatis  

Pasta: Pasta med charkuterier, tomatsås, oliver och parmesan (L) 

Dagens vegetarisk: Kikärtsbiffar med basilikasås och klyftpotatis (G) 

Caesarsallad kyckling: Med kyckling och bacon 

Caesarsallad halloumi: Med halloumi och grillade grönsaker  

Caesarsallad special (159:-) Med kyckling, bacon, halloumi och grillade grönsaker 

Veckans tips (229:-) Kalvnoisetter med dijongräddsås och pommes (G) 

                                                  TISDAG    

Kött: Fläsknoisette med chilibea och råstekt potatis (G,L) 

Fisk: Stekt panerad kummel med örtsås och kokt potatis  

Pasta: Pasta med strimlad kalvrostbiff, basilika, sky och parmesan (L)  

Dagens vegetarisk: Kikärtsbiffar med basilikasås och klyftpotatis (G) 

Caesarsallad kyckling: Med kyckling och bacon 

Caesarsallad halloumi: Med halloumi och grillade grönsaker  

Caesarsallad special (159:-) Med kyckling, bacon, halloumi och grillade grönsaker 

Veckans tips (229:-) Kalvnoisetter med dijongräddsås och pommes (G) 

                                                  ONSDAG  

Kött: Hjortfärsbiffar med lingongräddsås och mos  

Fisk: Ångkokt koljafilé med smör, dill, pepparrot och kokt potatis (G) 

Pasta: Fisk- och skaldjurslasagne 

Dagens vegetarisk: Kikärtsbiffar med basilikasås och klyftpotatis (G) 

Caesarsallad kyckling: Med kyckling och bacon 

Caesarsallad halloumi: Med halloumi och grillade grönsaker  

Caesarsallad special (159:-) Med kyckling, bacon, halloumi och grillade grönsaker 

Veckans tips (229:-) Kalvnoisetter med dijongräddsås och pommes (G) 

                                                                                                                                                      TORSDAG    

Kött: Wallenbergare med rårörda lingon, ärtor, smör och mos 

Fisk: Halstrad fjällröding med senapsstuvad potatis (G) 

Pasta: Pasta med strimlad kotlettrad, grädde, purjo och parmesan  

Dagens vegetarisk: Kikärtsbiffar med basilikasås och klyftpotatis (G) 

Caesarsallad kyckling: Med kyckling och bacon 

Caesarsallad halloumi: Med halloumi och grillade grönsaker  

Caesarsallad special (159:-) Med kyckling, bacon, halloumi och grillade grönsaker 

Veckans tips (229:-) Kalvnoisetter med dijongräddsås och pommes (G) 

                                                 FREDAG   

Kött: Helstekt biff med dragonsky och potatisgratäng (G) 

Fisk: Fisk- och skaldjursgryta med chiliaioli (G,L) 

Pasta: Pasta med kyckling, curry, spenat och grädde 

Dagens vegetarisk: Kikärtsbiffar med basilikasås och klyftpotatis (G) 

Caesarsallad kyckling: Med kyckling och bacon 

Caesarsallad halloumi: Med halloumi och grillade grönsaker  

Caesarsallad special (159:-) Med kyckling, bacon, halloumi och grillade grönsaker 

Veckans tips (229:-) Kalvnoisetter med dijongräddsås och pommes (G) 

 

 



 

                                                                                                                                                                        


