
 
 
 
 
 

 
MÅNDAG 

Panerade fläskrullader med salvia och dijonsenap, tomatsås och potatispuré med citron och vitlök. 
Breaded pork roullades with salvia and dijon mustard, tomato sauce and potato purée with lemon and garlic. 

Parmesanbakad kummel med stuvad spetskål och buljongkokt potatis. 
Parmesan breaded hake with creamed cabbage and broth boiled potatoes. 

Vegetariskt 
Äggstekt zucchini, tomatsås och potatismos. 

Egg-fried zucchini, tomato sauce and potato mash. 
 

TISDAG 
Stekt fläsk med raggmunk och lingon, eller kokt potatis och löksås. 

Fried pork with potato pancakes and lingon, or boiled potatoes and onion sauce. 
Chorizo och bönragu med bulgur och syrad rödlök. 

Chorizo and bean ragu with bulgur and pickled red onion. 
Sotad lax med limeyoghurt, saltad gurka och friterad potatis. 

Salmon with lime yoghurt, pickled cucumber and fried potatoes. 
Vegetariskt 

Rökta champinjoner, grönsaksbulgur och limeyoghurt. 
Smoked champignons, vegetable bulgur and lime yoghurt. 

 
ONSDAG 

Friterad kycklinglårfilé med rostad sötpotatis och kimchi coleslaw. 
Fried chicken fillets with roasted sweet potato and kimchi coleslaw. 

Fisk och skaldjurssoppa med krutonger och krondillsaioli. 
Fish and shellfish soup with croutons and dill aioli. 

Vegetariskt 
Vegetarisk moussaka. 
Vegetarian moussaka. 

 
TORSDAG 

Ärtsoppa med och utan fläsk. Pannkakor med grädde och sylt. 
Pea soup with or without pork. Pancakes with whipped cream and jam. 

Kalvfärslimpa med chevrésås och rostade rödbetor. 
Veal meatloaf with chevré sauce and roasted beets. 

Ångad torsk med gubbröra och brynt smör. 
Steamed cod with egg-anchovy mash and melted butter. 

Vegetariskt 
Wokade nudlar med portabellosvampar, grönsaker och jordnötssås. 

Woked noodles with portabello mushrooms, vegetables and peanut sauce. 
 

FREDAG 
Nattbakad högrev serverad med vitlökssmör, rödvinssås, gräddkokt majs och kulpotatis. 

Night baked prime-rib with garlic butter, red wine sauce, cream boiled corn and small potatoes. 
Rimmad lax serverad med dillstuvad potatis. 

Salted salmon served with dill creamed potatoes. 
Fredagsdessert ingår. 

Friday dessert on the house. 
Vegetariskt 

Crepes fyllda med soyafräst kål, stuvad majs och tomatsallad. 
Crepes stuffed with soy-fried cabbage, creamed corn and tomato salad. 

 
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 gällande allergier) 

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


