
 
 
 

 
MÅNDAG 

 
Salviakryddade nötfärsbiffar med rostade champinjoner, klyftpotatis och tomatsås. 

Salvia spiced meat patties with roasted champignons, potato wedges and tomato sauce. 
Pankopanerad torskfilé med dillslungad potatis. 

Panko breaded cod fillet with dill tossed potatoes. 
Vegetariskt 

Vegetarisk msakaa. 
Vegetarian msakaa. 

 
TISDAG 

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

Thaiwok med kycklingnudlar och sweet chili. 
Thai wok with chicken noodles and sweet chili. 

Fiskgratäng på torsk med champinjoner och färskpotatis. 
Fish gratin on cod with champignons and fresh potatoes. 

Vegetariskt 
Fyllda quesadillas med yoghurtsås och bulgursallad. 

Stuffed quesadillas with yoghurt sauce and bulgur salad. 
 

ONSDAG 
Chipotlestekt fläsknoisette med coleslaw och råstekt potatis. 

Chipotle fried pork noisette with coleslaw and raw-fried potatoes. 
Pljeskavica på nöt med ajvar, gräddfil och lök. 

Pljeskavica on beef with ajvar, sour cream and onion. 
Sprödpanerad flundrafilé med dillmajonnäs, färsk potatis och citron. 

Breaded flounder fillet with dill mayonnaise, fresh potatoes and lemon. 
Vegetariskt 

Surkål och kikärtsgryta med ingefära och matvete. 
Sauerkraut and chick-pea stew with ginger and wheatberry. 

 
TORSDAG 

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

Jamaicansk jerk-kyckling hetta kycklingdelar med frisk papayachutney och kokosris. 
Jamaican jerk-chicken hot chicken parts with fresh papaya-chutney and cocos-rice. 

Stekt makrill med smörslungad potatis och stuvad spenat. 
Fried mackerel with butter tossed potatoes and creamed spinach. 

Vegetariskt 
Quornschnitzel med röstipotatis och rödvinssås. 

Quorn schnitzel with potato-hash and red wine sauce. 
 

FREDAG 
Skomakarlåda på klassiskt vis (bacon separat) med purjolök, rödvinssås och potatismos. 

Classical Swedish shoemaker’s box (bacon on the side) with leek, red wine sauce and potato mash. 
Smörstekt kummelfilé med pepparrotskräm och rissole-potatis. 

Butter-fried haddock fillet with horseradish cream and rissole-potatoes. 
Fredagsdessert ingår. 

Friday dessert on the house. 
Vegetariskt 

Gratinerad blomkål och broccoligratäng samt sojakorv. 
Gratinated cauliflower and broccoli gratin with soy sausage. 

 
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 

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


