
                                    HEMMA VASASTAN LUNCH 22 

      Bröd, smör, salladsbuffé, mineralvatten och kaffe ingår 

      Lunch serveras måndag-fredag 10:30-15:00  130:-     (Avhämtning 120:-)   
                                                                                          

                                                                                     MÅNDAG    

Kött: Pannbiff med löksky och rostad potatis (L)  

Fisk: Stekt panerad kummelfilé med tomatsmörsås och kokt potatis  

Pasta: Pasta med kyckling, purjo, curry och grädde  

Dagens vegetarisk: Grönsakscurry med kokosmjölk, chili och basmatiris (G,L) 

Caesarsallad kyckling: Med kyckling och bacon 

Caesarsallad halloumi: Med halloumi och grillade grönsaker  

Caesarsallad special (149): Med kyckling, bacon, halloumi och grillade grönsaker 

Veckans tips (219:-) Kalvnoisette med lökgräddsås och rostad potatis (G) 

                                                  TISDAG    

Kött: Chilimarinerat kycklingbröst med rödvinssås och stekt potatis (G,L) 

Fisk: Kokt koljarygg med smör, dill, hackat ägg, sparris och kokt potatis (G) 

Pasta: Krabbfylld ravioli med örtvitvinssås 

Dagens vegetarisk: Grönsakscurry med kokosmjölk, chili och basmatiris (G,L) 

Caesarsallad kyckling: Med kyckling och bacon 

Caesarsallad halloumi: Med halloumi och grillade grönsaker  

Caesarsallad special (149): Med kyckling, bacon, halloumi och grillade grönsaker 

Veckans tips (219:-) Kalvnoisette med lökgräddsås och rostad potatis (G) 

                                                  ONSDAG  

Kött: Helstekt kotlettrad med grönpepparsås och råstekt potatis (G) 

Fisk: Stekt strömming med dill, smör, citron och mos 

Pasta: Fisk- och skaldjurslasagne med tomatsås  

Dagens vegetarisk: Grönsakscurry med kokosmjölk, chili och basmatiris (G,L) 

Caesarsallad kyckling: Med kyckling och bacon 

Caesarsallad halloumi: Med halloumi och grillade grönsaker  

Caesarsallad special (149): Med kyckling, bacon, halloumi och grillade grönsaker 

Veckans tips (219:-) Kalvnoisette med lökgräddsås och rostad potatis (G) 

                                                                                                                                                      TORSDAG    

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

Fisk: Halstrad fjällrödingfilé med basilikasås och kokt potatis (G) 

Pasta: Pasta med strimlad kotlettrad, chili, sky och parmesan (L) 

Dagens vegetarisk: Grönsakscurry med kokosmjölk, chili och basmatiris (G,L) 

Caesarsallad kyckling: Med kyckling och bacon 

Caesarsallad halloumi: Med halloumi och grillade grönsaker  

Caesarsallad special (149): Med kyckling, bacon, halloumi och grillade grönsaker 

Veckans tips (219:-) Kalvnoisette med lökgräddsås och rostad potatis (G) 

                                                 FREDAG     

Kött: Kalvrostbiff med bacon, smålök, rödvin och klyftpotatis (G,L)  

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

Pasta: Pasta med röding, dill, vitvin och spenat (L) 

Dagens vegetarisk: Grönsakscurry med kokosmjölk, chili och basmatiris (G,L) 

Caesarsallad kyckling: Med kyckling och bacon 

Caesarsallad halloumi: Med halloumi och grillade grönsaker  

Caesarsallad special (149): Med kyckling, bacon, halloumi och grillade grönsaker 

Veckans tips (219:-) Kalvnoisette med lökgräddsås och rostad potatis (G) 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                        


