Daily homemade sandwiches and bakery!
I samtliga rätter ingår måltidsdryck, salladsbuffé, bröd, kaffe och kaka.
MÅNDAG
Helstekt fläskytterfilé med gorgonzolasås, stekt potatis och vitlöks-haricots verts.
Whole roasted pork tenderloin with gorgonzola sauce, fried potatoes and garlic haricots verts.
Pankopanerad flundrafilé med skagenröra, citron och dillpotatis.
Panko breaded flounder fillet with Skagen mash, lemon and dill potatoes.
Vegetariskt
Vegetariska biffar på turkiskt vis med aubergineröra, tomatsås och basmatiris.
Vegetarian patties in Turkish way with aubergine mash, tomato sauce and basmati rice.
TISDAG
Raggmunk med stekt fläsk och lingonsylt eller bruna bönor med stekt fläsk och kokt potatis.
Potato pancakes with fried pork and lingonberry jam or brown beans with fried pork and boiled potatoes.
Klassiska hemlagade och ramslökskryddade kåldolmar (nötkött) med lingon och tillbehör.
Homemade spring leek spiced cabbage dolma (beef) with lingonberries and sides.
Kålpudding med gräddsås och rårörda lingon.
Cabbage pudding with cream sauce and raw mashed lingonberries.
Smörstekt koljafilé med räkceviche och kokt potatis och aioli.
Butter-fried haddock fillet with shrimp ceviche and boiled potatoes and aioli.
Vegetariskt
Lasagne al forno med riven ost och tomatsås.
Lasagne al forno with shredded cheese and tomato sauce.
ONSDAG
Lammfärsbiff med rosmarinsky och potatisgratäng.
Lamb patties with rosemary gravy and potato gratin.
Fiskgratäng med ost, räkor, aioli och dillpotatis.
Fish gratin with cheese, shrimps, aioli and dill potatoes.
Vegetariskt
Stekta grönsaker med tofu äggnudlar och sweetchilisås.
Fried vegetables with tofu egg noodles and sweet chili sauce.
TORSDAG
Ärtsoppa med och utan fläsk. Pannkakor med grädde och sylt.
Pea soup with or without pork. Pancakes with whipped cream and jam.
Thaikycklinggryta med bambuskott och basmatiris.
Thai chicken stew with bamboo shoots and basmati rice.
Ugnsbakad havsgös napolitana med salami, tomat, cheddarost, oregano och vitvinssås och klyftpotatis.
Oven baked zander with salami, tomatoes, cheddar cheese, oregano, white wine sauce and with potato wedges.
Vegetariskt
Potatis och morotsbiffar med varma grönsaker och chilikeso.
Potatoes and carrot patties with warm vegetables and chili keso.
FREDAG
Skomakarlåda på fläsk, potatispuré, purjolök, skysås och bacon.
Shoemakers box on pork, potato purée, leek, gravy and bacon.
Pocherad fiskfilé med dillhummersås och färsk potatis.
Poached fish fillet with dill and lobster sauce with fresh potatoes.
Rödvinsbräserad fransyska med rotfrukter och skysås.
Red wine braised loin with root crops and gravy.
Fredagsdessert ingår.
Friday dessert on the house.
Vegetariskt
Wokad quornfärs med oystersås, grönsaker och stekt ägg med ris.
Woked quorn mince with oyster sauce, vegetables and fried egg with rice.
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

