
 
 
 
 
 

 
MÅNDAG 

Lamm- och nötfärslimpa med stekta medelhavsgrönsaker, stekt potatis och rödvinssky. 
Lamb and meatloaf with fried mediterranean vegetables, fried potatoes and red wine sauce. 

Stekt torskfilé med vitvinssås, kokt potatis, rom, dill och rödlök. 
Fried cod fillet with white wine sauce, boiled potatoes, roe, dill and red onion. 

Vegetariskt 
Frittata med fetaost, färsk tomat, basilika, ruccolasallad och basilikakräm. 

Frittata with feta cheese, fresh tomatoes, basil, ruccola salad and basil cream. 
 

TISDAG 
Raggmunk med stekt fläsk och lingonsylt eller stekt fläsk med löksås och kokt potatis. 

Potato pancakes with fried pork and lingonberry jam or fried pork with onion sauce and boiled potatoes. 
Ungersk gulasch med ris och vitlöksyoghurt. 

Hungarian gulasch with rice and garlic yoghurt. 
Ugnsbakad flundrafilé med scampi i hummersås. 

Oven baked flounder fillet with scampi in lobster sauce. 
Vegetariskt 

Krämig italiensk färsgryta med soltorkade tomater och ris. 
Creamy Italian mince stew with sun-dried tomatoes and rice. 

 
ONSDAG 

Stekt kycklingfilé med caesardressing, knaperstekt bacon och röstipotatis. 
Fried chicken fillet with Caesar dressing, crisp bacon and roasted potatoes. 

Örtpankobakad rödspättafilé med dill- och räksås med färsk potatis. 
Herb panko breaded plaice fillet with dill and shrimp sauce with fresh potatoes. 

Vegetariskt 
Grillad halloumi med bulgur och färsk tomatsallad med basilika och ruccola. 
Grilled halloumi with bulgur and fresh tomato salad with basil and ruccola. 

 
TORSDAG 

Stängt – Kristi himmelfärdsdag. 
Closed - Ascension day. 

 
FREDAG 

Stängt. 
Closed. 

 
DAGENS 

Se tavla för dagens pasta och soppa. 
Watch the board for our daily soup and pasta. 

 
 

Dagens/Today’s meal 100 kr - Take away 90 kr – Soppa – 65 kr 
Pizza 100 kr - Sallad 100 kr - Paj 65 kr - Bakpotatis m. kycklingröra 90 kr / med räkröra 95 kr 
 

Testa gärna någon av våra goda pizzor – Att äta här eller där! 
 

För catering kontakta oss på 08 – 33 27 85  

eller info@dengladarestaurangen.se 
 

(Fråga gärna oss om allergier) 

Daily homemade sandwiches and bakery! 
I samtliga rätter ingår måltidsdryck, salladsbuffé, bröd, kaffe och kaka. 


