Daily homemade sandwiches and bakery!
I samtliga huvudrätter ingår måltidsdryck, salladsbuffé, bröd, kaffe och kaka.
MÅNDAG
Kyckling i ugn med krämig sås på grädde, honung och senap serverat med ris.
Oven baked chicken with cream sauce, honey and mustard served with rice.
Pankopanerad flundrafilé med räkröra och potatis.
Panko breaded flounder fillet with shrimp mash and potatoes.
Vegetariskt
Falafel med tzatziki, hummus, tomatsås och ris.
Falafel with tzatziki, hummus, tomato sauce and rice.
TISDAG
Stekt fläsk med raggmunk med lingon eller fläsk och bruna bönor.
Fried pork with potato pancakes with lingonberries or pork with brown beans.
Turkisk nötköttsgryta med ris och löksallad.
Turkish beef stew with rice and onion salad.
Mandelbakad torskrygg med färskpotatis, örtkräm och citron.
Almond baked cod with fresh potatoes, herb cream and lemon.
Vegetariskt
Lasagne med riven ost och smakrik tomatsås.
Lasagne with shredded cheese and rich tomato sauce.
ONSDAG
Grillmix på fläskfilé och kyckling med rödlök, bulgur, tomatsås och tzatziki.
Grill skewers on pork fillet and chicken with red onion, bulgur, tomato sauce and tzatziki.
Kokt kalv i dillsås med färskpotatis.
Boiled veal in dill sauce with fresh potatoes.
Fiskgratäng med fetaost, dill och kokt potatis.
Fish gratin with feta cheese, dill and boiled potatoes.
Vegetariskt
Cannelloni med tomatsås och riven ost.
Cannelloni with tomato sauce and shredded cheese.
TORSDAG
Ärtsoppa med och utan fläsk. Nystekta pannkakor med grädde och sylt.
Pea soup with or without pork. Pancakes with whipped cream and jam.
Lasagne al forno med tomatsås och riven ost.
Lasagne al forno with tomato sauce and shredded cheese.
Parmesangratinerad koljafilé med rissole potatis och grönsparris.
Parmesan gratinated haddock fillet with rissole potatoes and green asparagus.
Vegetariskt
Potatis och spenatbiffar med bearnaisesås.
Potato and spinach patties with bearnaise sauce.
FREDAG
Wallenbergare med potatismos, lingonsylt, gröna ärtor och skirat smör.
Rockefeller patties with potato mash, lingonberry jam, green peas and melted butter.
Mandelöverbakad torskrygg med örtkräm och färsk potatis.
Almond baked cod with herb cream and fresh potatoes.
Cajunstekt flundrafilé med örtcrème fraiche, kokt potatis och fänkålssallad.
Cajun fried flounder fillet with herb crème fraiche, boiled potatoes and fennel salad.
Fredagsdessert ingår.
Friday dessert on the house.
Vegetariskt
Vårrullar med nudlar, wokade grönsaker och sweet chilisås.
Spring rolls with noodles, vegetables and sweet chili 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 100 kr – Soppa – 65 kr
Pizza 100 kr - Sallad 100 kr - Paj 65 kr - Bakpotatis m. kycklingröra eller räkröra 100 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

