
 
 
 
 

 
MÅNDAG 

Pyttipanna med stekt ägg och rödbetor. 
Hash with fried eggs and beetroots. 

Pankopanerad rödspätta med färsk potatis, sås på gräddfil, rödlök och citronpeppar. 
Panko breaded plaice with fresh potatoes, sauce made on sour cream, red onion and lemon-pepper. 

Vegetariskt 
Aloo gobi – Indisk gryta på potatis och blomkål. 

Aloo gobi – Indian stew on potatoes and cauliflower. 
 

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. 
Pannbiff med stekt lök, skysås och rostad potatis. 

Beef patties with fried onion, gravy and roasted potatoes. 
Torsk i ugn med paprikasås, färsk potatis och broccoli. 

Oven baked cod with pepper sauce, fresh potatoes and broccoli. 
Vegetariskt 

Gratinerad tortellini med tomatsås. 
Gratinated tortellini with tomato sauce. 

 
ONSDAG 

Kyckling enchiladas med salsa, guacamole och ris. 
Chicken enchiladas with salsa, guacamole and rice. 

Stekt strömming med potatispuré, gröna ärtor och skirat smör. 
Fried herring with potato purée, green peas and melted butter. 

Vegetariskt 
Vårrullar med ris och wokade grönsaker. 

Spring rolls with rice and woked vegetables. 
 

TORSDAG 
Ärtsoppa med och utan fläsk. Pannkakor med grädde och sylt. 

Pea soup with or without pork. Pancakes with whipped cream and jam. 
Klassisk slottsstek med gräddsås, gelé och brysselkål. 

Classic castle steak with cream sauce, gel and Brussel sprouts. 
Laxpudding med skirat smör. 

Salmon pudding with melted butter. 
Vegetariskt 

Turkiska dolma med ris och tomatsås. 
Turkish dolma with rice and tomato sauce. 

 
FREDAG 

Wallenbergare med potatispuré, skirat smör och rårörda lingon. 
Rockefeller patties on potato purée, melted butter and raw-mashed lingonberries. 

Fläsklägg med rotmos och senap. 
Pork shank with turnip mash and mustard. 

Stekt hokifilé med kaviarsås, varm morotssallad och bulgur. 
Fried hoki fillet with caviar sauce, warm carrot salad and bulgur. 

Fredagsdessert ingår. 
Friday dessert on the house. 

Vegetariskt 
Palak paner med tomat och halloumi. 

Palak paner with tomatoes and halloumi. 
 

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 
 

(Fråga gärna oss om allergier) 

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


