Daily homemade sandwiches and bakery!
I samtliga rätter ingår måltidsdryck, salladsbuffé, bröd, kaffe och kaka.
MÅNDAG
Pljeskavica med röstipotatis, ajvar och gräddfil, lök och bearnaise.
Pljeskavica with potato hash, ajvar and sour cream, onion and bearnaise sauce.
Mandelöverbakad torskfilé med räkröra och persiljestuvad potatis.
Almond baked cod fillet with shrimp mash and parsley creamed potatoes.
Vegetariskt
Falafel med tomatsås, bulgur och vitlöksyoghurt.
Falafel with tomato sauce, bulgur and garlic yoghurt.
TISDAG
Raggmunk med stekt fläsk och lingon.
Potato pancakes with fried pork and lingonberry.
Marockansk kycklingtagine med couscous.
Moroccan chicken tagine with couscous.
Panerad nilabborre med krämig sås på kantarell och soltorkade tomater serverat med färskpotatis.
Breaded Nile perch with creamy chanterelle and sun-dried tomatoes sauce served with fresh potatoes.
Vegetariskt
Chili sin carne med oumph, ris samt nachochips och guacamole.
Chili sin carne with oumph, rice, nacho chips and guacamole.
ONSDAG
Helstekt fläskhare med stuvad potatis och rosépepparsås.
Whole roasted boneless pork with creamed potatoes and rosé pepper sauce.
Rostbiff med fransk potatissallad.
Roast beef with French potato salad.
Stekt panerad flundrafilé med stuvad spenat och färskpotatis.
Fried breaded flounder fillet with creamed spinach and fresh potatoes.
Vegetariskt
Vårrullar med ris och wokade grönsaker, sweet chilisås.
Spring rolls with rice and woked vegetables with 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.
Nattbakad högrev med kalvsky och potatisgratäng.
Night-baked high reef meat with veal gravy and potato gratin.
Strömmingsflundra med potatispuré, lingon och ärtor.
Herring flounder with potato purée, lingonberries and peas.
Vegetariskt
Rödbetsfrittata med getostkräm och saffranrisotto.
Beets frittata with goat cheese cream and saffron risotto.
FREDAG
Biff Rydberg med stekt tärnad potatis, lök, äggula och senapskräm.
Beef Rydberg with diced and fried potatoes, onion, egg yolk and mustard cream.
Fiskgratäng med kantareller, räkor och färskpotatis.
Fish gratin with chanterelles, shrimps and fresh potatoes.
Fredagsdessert ingår.
Friday dessert on the house.
Vegetariskt
Vegetarisk moussaka med tzatziki och tomatsås.
Vegetarian moussaka with tzatziki and tomato sauce.
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 någon av våra goda pizzor – Att äta här eller där!
För catering kontakta oss på 08 – 33 27 85
eller info@dengladarestaurangen.se

