
 
 
 
 
 

 
MÅNDAG 

Wienerschnitzel med skysås, anjovis, kapris, stekt potatis, ärtor och citron 
Wiener schnitzel with gravy, anchovy, capers, fried potatoes, peas and lemon. 

Smörpocherad torskfilé med räkor och dillsås serverat med kokt potatis. 
Butter poached cod fillet with shrimps and dill sauce served with boiled potatoes. 

Vegetariskt 
Cannelloni med tomatsås och riven ost. 

Cannelloni with tomato sauce and shredded cheese. 
 

TISDAG 
Raggmunk med stekt fläsk eller bruna bönor med stekt fläsk och kokt potatis. 

Potato patties with fried pork or brown beans with fried pork and boiled potatoes. 
Krämig kycklinggryta med kycklingbacon och soltorkade tomater serverat med ris. 
Creamy chicken stew with chicken bacon and sun-dried tomatoes served with rice. 

Lättpanerad gösfilé med kokt potatis, skagen, chili och citron. 
Slightly breaded zander fillet with boiled potatoes, Skagen mash, chili and lemon. 

Vegetariskt 
Mustig höstgryta med grönsaker och ris. 

Rich and creamy autumn stew with vegetables and rice. 
 

ONSDAG 
Nattbakad angushögrev med kalvsky och potatisgratäng. 

Night baked angus prime rib with gravy and potato gratin. 
Halstrad röding med pepparsås och kokt potatis. 

Seared char with pepper sauce and boiled potatoes. 
Vegetariskt 

Grönsaksbiffar med potatisgratäng och bearnaise. 
Vegetable patties with potato gratin and bearnaise. 

 
TORSDAG 

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

Hemlagad lasagne med tomatsås och riven ost. 
Homemade lasagna with tomato sauce and shredded cheese. 

Fiskgratäng med flundrafilé, räkor, dill, hummersås och kokt potatis. 
Fish gratin with flounder fillet, shrimps, dill, lobster sauce and boiled potatoes. 

Vegetariskt 
Hemlagad lasagne med tomatsås och riven ost. 

Homemade lasagna with tomato sauce and shredded cheese. 
 

FREDAG 
Lövbiff med riven pepparrot, rödvinssky och hemlagat potatismos. 

Minute steak with horseradish, red wine sauce and homemade potato mash. 
Mandel Alaska pollock med ärtor, skirat smör och hemlagat potatismos. 

Almond Alaska pollock with peas, melted butter and homemade potato mash. 
Fredagsdessert ingår. 

Friday dessert on the house. 
Vegetariskt 

Halloumi med bulgur och kryddig ratatouille. 
Halloumi with bulgur and spicey ratatouille. 

 
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. 


