
 
 
 
 
 

 
MÅNDAG 

Chili con carne med ris och gräddfil. 
Chili con carne with rice and sour cream. 

Pankopanerad flundrafilé med dansk remouladsås och kokt potatis. 
Panko breaded flounder fillet with danish remoulad sauce and boiled potatoes. 

Vegetariskt 
Chili sin carne med ris och gräddfil. 

Chili sin carne with rice and sour cream. 
 

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

Potato pancakes with fried pork and lingonberry jam or onion sauce and boiled potatoes. 
Skånsk kalops med rödbetor och kokt potatis. 
Swedish stew with beets and boiled potatoes. 

Basilikadoftande fiskgryta med kokt potatis och aioli. 
Basil fish stew with boiled potatoes and aioli. 

Vegetariskt 
Ugnsbakad tortellini med ruccolasallad. 
Oven baked tortellini and ruccola salad. 

 
ONSDAG 

Fläskfilé provencale med råstekt potatis, vitlökssmör och rödvinssås. 
Pork fillet provencale with raw-fried potatoes, garlic butter and red wine sauce. 

Vinkokt uerfilé med kokt potatis och gräslökssås. 
Wine boiled red-fish fillet with boiled potatoes and chive sauce. 

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

Spring rolls with rice and woked vegetables with sweet chili sauce. 
 

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

Pea soup with or without pork. Pancakes with whipped cream and jam. 
Adana kebab (lammfärsspett) med tzatziki, rödlök, bulgur och tomatsås. 

Adana kebab (lamb skewers) with tzatziki, red onion, bulgur and tomato sauce. 
Fiskspett med lax och torsk med rösti och hollandaisesås. 

Fish skewers with salmon and cod with potato hash and hollandaise sauce. 
Vegetariskt 

Quornschnitzel med rösti och bearnaise. 
Quorn schnitzel with potato hash and bearnaise. 

 
FREDAG 

Långfredag - Glad påsk. 
Good Friday – Happy easter. 

 
DAGENS 

Se tavla för dagens pasta och soppa. 
Watch the board for our daily soup and pasta. 

 

Be safe out there! 
 

 

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. 


