Daily homemade sandwiches and bakery!
I samtliga rätter ingår måltidsdryck, salladsbuffé, bröd, kaffe och kaka.
MÅNDAG
Pepparrubbade fläskfilémedaljonger med cognac- och pepparsås samt tärnad råstekt potatis.
Pepper spiced pork fillet medallions with cognac and pepper sauce with diced pan-fried potatoes.
Panerad flundra med dillslungad potatis och citronkräm.
Breaded flounder with dill tossed potatoes and lemon cream.
Vegetariskt
Pollock paneer med fetaost och ris.
Pollock paneer with feta cheese and rice.
TISDAG
Raggmunk med stekt fläsk och lingon eller bruna bönor och fläsk.
Potato pancakes with fried pork and lingon or brown beans and pork.
Krämig turkisk kycklinggryta med ris.
Creamy Turkish chicken stew with rice.
Gratinerad pollock med färska champinjoner, färsk dill, räkor och potatis.
Gratinated pollock with fresh champignons, fresh dill, shrimps and potatoes.
Vegetariskt
Fylld aubergine med tomatsås och vitlöksyoghurt.
Stuffed aubergine with tomato sauce and garlic yoghurt.
ONSDAG
Lammfärsbiffar med fetaost, oliver, timjan och klyftpotatis med rödvinssås.
Lamb patties with feta cheese, olives, thyme and potato wedges with red wine sauce.
Panerad kummelfilé med mangosallad, dill, vitvinssås och kokt potatis.
Breaded hake fillet with mango salad, dill, white wine sauce and boiled potatoes.
Bratwurst med stuvad senapspotatis och broccoli.
Bratwurst with creamed mustard potatoes and broccoli.
Vegetariskt
Krämig vegogratäng med sojafärs och ruccolasallad.
Creamy vego-gratin with soy mince and ruccola salad.
TORSDAG
Ärtsoppa med och utan fläsk. Pannkakor med grädde och sylt.
Pea soup with or without pork. Pancakes with whipped cream and jam.
Lasagne al forno med riven ost.
Lasagne al forno with shredded cheese.
Klassisk panerad strömming med skirat smör och potatismos.
Classic breaded herring with melted butter and potato wedges.
Vegetariskt
Quorn och grönsaksgryta med ris.
Quorn and vegetable stew with rice.
FREDAG
Rostbiff med rotfruktsgratäng och skysås.
Roast beef with root crops gratin and gravy.
Fisk och skaldjursgryta med dill, potatis, aioli och vitlöksbröd.
Fish and shellfish stew with dill, potatoes, aioli and garlic bread.
Fredagsdessert ingår.
Friday dessert on the house.
Vegetariskt
Grillad halloumi med bulgur, tomatsallad och tzatziki.
Grilled halloumi with bulgur, tomato salad and tzatziki.
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
För catering kontakta oss på 08 – 33 27 85
eller info@dengladarestaurangen.se
Testa gärna någon av våra goda pizzor – Att äta här eller där!

