
 
 
 
 
 

 
MÅNDAG 

Stekt kycklingfilé med jordnötssås och basmatiris. 
Fried chicken fillet with peanut sauce and basmati rice. 
Panerad flundrafilé med citronkräm och kokt potatis. 

Breaded flounder fillet with lemon cream 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 bruna bönor med stekt fläsk. 
Potato patties with fried pork and lingonberry jam or brown beans with fried pork. 

Pocherad pollockfilé, smörfrästa champinjoner, vitvinssås och potatis. 
Poached pollock fillet, butter fried champignons, white wine sauce and potatoes. 

Turkisk köttgryta guvec med aubergine och pilavris. 
Turkish meat stew guvec with aubergine and pilavris. 

Vegetariskt 
Saffran och kikärtsgryta med pilavris. 

Saffron and chick pea stew with pilav rice. 
 

ONSDAG 
Lammfärsbiff med råstekt potatis, tzatziki och skysås. 

Lamb patties with raw-fried potatoes, tzatziki and gravy. 
Fiskpiccata milanese med tomatsås och ris. 

Fish piccata milanese with tomato sauce and rice. 
Vegetariskt 

Zucchini piccata milanese med tomatsås och ris. 
Zucchini piccata milanese with tomato sauce 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. 

Flankstek med potatisgratäng och rödvinssås. 
Flank steak with potato gratin and red wine sauce. 

Uerfilé med pepparrotskräm och kokt potatis. 
Red fish fillet with horseradish cream and boiled potatoes. 

Vegetariskt 
Moussaka med tzatziki och tomatsås. 

Moussaka with tzatziki and tomato sauce. 
 

FREDAG 
Wallenbergare med potatismos, lingonsylt, örter och skirat smör. 

Rockefeller patties with potato mash, lingonberry jam, herbs and melted butter. 
Stekt strömming med potatismos och skirat smör. 
Fried herring with potato mash and melted butter. 

Isterband med persiljestuvad potatis. 
Sausage of lard with parsley creamed potatoes. 

Fredagsdessert ingår. 
Friday dessert on the house. 

Vegetariskt 
Soyakorv med persiljestuvad potatis. 

Soy sausage with parsley creamed potatoes. 
 

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  

(Fråga gärna oss om allergier) 

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


