
 
 
 
 
 

 
MÅNDAG 

Stängt. 
Closed. 

 
TISDAG 

Raggmunk med stekt fläsk och lingon eller stekt fläsk med löksås och kokt potatis. 
Potato pancakes with fried pork and lingonberries or fried pork with onion sauce and boiled potatoes. 

Fransk köttgryta med ris. 
French meat stew with rice. 

Ugnsbakad fläskkarré med stekt potatis, äppelmos och rödvinssås. 
Oven baked pork tenderloin with fried potatoes, apple sauce and red wine sauce. 

Fiskgratäng med hummersås och potatismos. 
Fish gratin with lobster sauce and potato mash. 

Vegetariskt 
Quorngryta med ris och smetana. 

Quorn stew with rice and smetana. 
 

ONSDAG 
Grekisk nötfärsbiff med chili, lime, aioli och stekt potatis. 

Greek meat patties with chili, lime, aioli and fried potatoes. 
Panerad flundrafilé med räkröra, dillpotatis och citron. 

Breaded flounder fillet with shrimp mash, dill potatoes and lemon. 
Vegetariskt 

Vårrullar med nudlar, grönsaker och sweet chili sås. 
Spring rolls with noodles, vegetables and 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. 

Oxbringa med pepparrotssås och kokt potatis. 
Beef of brisket with horseradish sauce and boiled potatoes. 

Smörstekt kummelfilé med pepparrotskräm och rissolepotatis. 
Butter-fried hake fillet with horseradish cream and rissole potatoes. 

Vegetariskt 
Ugnsbakad fylld tortilla med ruccolasallad. 

Oven baked stuffed tortillas with ruccola salad. 
 

FREDAG 
Grillmix på spett med kyckling och fläsk med bulgur, tzatziki, rödlök och tomatsås. 

Mix skewers with chicken and pork with bulgur, tzatziki, red onion and tomato sauce. 
Makrill med stuvad spenatröra och kokt potatis. 

Mackerel with creamed spinach mash and boiled potatoes. 
Fredagsdessert ingår. 

Friday dessert on the house. 
Vegetariskt 

Surkål och kikärtsgryta med ingefära och matvete. 
Sauerkraut with chick pea stew, ginger and wheat berries. 

 
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 
 

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 
 

(Fråga gärna oss om allergier) 

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


