
 
 
 
 

 
MÅNDAG 

Ugnsbakad gratinerad rabarberkyckling med kokt potatis. 
Oven baked gratinated rhubarbed chicken with boiled potatoes. 

Citrusångad koljafilé med broccolimos, tomat och babyspenat sallad. 
Lemon steamed haddock fillet with broccoli mash, tomato and baby spinach. 

Vegetariskt 
Vegetarisk omelett med bulgursallad. 

Vegetarian omelette with bulgur salad. 
 

TISDAG 
Raggmunk med stekt rimmat fläsk med lingonsylt och löksås eller stekt fläsk med kokt potatis. 

Potato pancakes with fried pork and lingonberry jam and onion sauce or fried pork and boiled potatoes. 
Ungersk gulasch på högrev med gräddfil, ris och saltgurka. 

Hungarian gulasch on prime rib with sour cream, rice and pickled cucumber. 
Stekt fisk med citron, klyftpotatis, pepparrotssmör och salladslök. 

Fried fish with lemon, potato wedges, horseradish butter onion salad. 
Vegetariskt 

Vinbladsdolmar med kronärtskockssallad med myntayoghurt och varmt matvete. 
Wine dolma with artichoke salad with mint yoghurt and warm wheatberries. 

 
ONSDAG 

Souvlaki med råstekt potatis, tzatziki och rödvinssås. 
Souvlaki with raw-fried potatoes, tzatziki and red wine sauce. 

Pocherad fisk med räkor, dill, sparris, grädde och potatis. 
Poached fish with shrimps, dill, asparagus, cream and potatoes. 

Vegetariskt 
Barbunya pilaki med bruna bönor, rotselleri, morot, potatis och ris. 

Barbunya pilaki with brown beans, celeriac, carrots, potatoes and rice. 
 

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

Pea soup with or without pork. Pancakes with whipped cream and jam. 
Pannbiff med tryffelsky och örtpotatisstomp. 

Beef patties with truffle gravy and herb potato mash. 
Smörstekt kapkummel med tartarsås och dillpotatis. 

Butter-fried cape hake with tartar sauce and dill potatoes. 
Vegetariskt 

Krämig italiensk färskgryta med soltorkade tomater och ris. 
Creamy Italian mince stew with sun-dried tomatoes and rice. 

 
FREDAG 

Flankstek med potatisgratäng, skysås och vitlöksharicots verts. 
Flank steak with potato gratin, gravy and garlic haricots verts. 

Torskgryta med tomat, dill och kokt potatis. 
Cod stew with tomato, dill and boiled potatoes. 

Fredagsdessert ingår. 
Friday dessert on the house. 

Vegetariskt 
Vårrullar med ris, wokade grönsaker och sweet chili sauce. 

Spring rolls with rice, woked 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 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 våra goda pizzor – Att äta här eller där! 

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


