
 
 

 
MÅNDAG 

Köttfärslimpa med gräddsås, kokt potatis och lingonsylt. 
Meatloaf with cream sauce, boiled potatoes and lingonberry jam. 

Panerad kummelfilé med dillslungad potatis, sauce verde och citron. 
Breaded hake fillet with dill tossed potatoes, sauce verde and lemon. 

Vegetariskt 
Quornfärsgryta med soltorkad tomat och oliver. 

Quorn mince stew with sun-dried tomatoes and olives. 
 

TISDAG 
Stekt fläsk med raggmunk eller löksås. 

Fried pork with potato pancakes or onion sauce. 
Köttgryta på fransyska med svamp, paprika, morötter och basmatiris. 
Loin meat stew with mushrooms, peppers, carrots and basmati rice. 

Kokt torsk med persiljeäggsås och potatis. 
Boiled cod with parsley egg sauce and potatoes. 

Vegetariskt 
Ugnsbakad aubergine med hummus. 
Oven baked aubergine with hummus. 

 
ONSDAG 

Kålpudding (nötkött) med potatispuré och brunsås. 
Cabbage pudding (meat) with potato purée and brown sauce. 

Isterband med stuvad potatis och rödbetor. 
Lard sausage with creamed potatoes and beets. 

Uerfilé med västkuströra och potatis. 
Redfish fillet with west coast mash and potatoes. 

Vegetariskt 
Mezerätter – Saksuka, mücver, haydari och vinbladsdolmar. 
Meze dishes – Saksuka, mücver, haydari and wine dolmah. 

 
TORSDAG 

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

Ugnsstekt kycklingklubba med klyftpotatis och dragonsås. 
Oven baked chicken drum sticks with potato wedges and tarragon sauce. 

Pocherad sejfilé med räksås och färsk potatis. 
Poached saithe fillet with shrimp sauce and fresh potatoes. 

Vegetariskt 
Grekisk vegogratäng med tomat, bönor, och fetaost. 
Greek gratin with tomatoes, beans and feta cheese. 

 
FREDAG 

Kalvlever med kapris och bacon. 
Calf liver with capers and bacon. 

Nattbakad angushögrev med kalvsky och potatisgratäng. 
Night baked angus high reef with veal gravy and potato gratin. 

Stekt strömming med skirat smör och potatispuré. 
Fried herring with melted butter and potato purée. 

Fredagsdessert ingår. 
Friday dessert on the house. 

Vegetariskt 
Hemmagjorda grönsaksbiffar med risotto. 
Home made vegetable patties with risotto. 

 
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 – Ät här eller där! 
 

För catering kontakta oss på 08 – 33 27 85  

eller info@dengladarestaurangen.se 

I samtliga rätter ingår måltidsdryck, salladsbuffé, bröd, kaffe och kaka. 


