
 

MÅNDAG 
Helstekt fläskkarré med stekt potatis och rosépepparsås. 

Braised pork loin with fried potatoes and rosé pepper sauce. 
Panerad flundrafilé med dillmajonnäs och kokt potatis. 

Breaded flounder fillet with dill mayonnaise and boiled potatoes. 
Vegetariskt 

Sesam- och morotsbiff med chilikeso och matvetesallad. 
Sesame and carrot patties with chili keso and wheat berries salad. 

 
TISDAG 

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

Pocherad fisk med räkor, dill, sparris, grädde och potatis. 
Poached fish with shrimps, dill, asparagus, cream and potatoes. 

Kyckling stroganoff med champinjoner serveras med ris. 
Chicken stroganoff with champignons served with rice. 

Vegetariskt 
Quorn stroganoff med champinjoner och ris. 
Quorn stroganoff with champignons and rice. 

 

ONSDAG 
Souvlaki med råstekt potatis, tzatziki och rödvinssås. 

Souvlaki with raw-fried potatoes, tzatziki and red wine sauce. 
Pestoöverbakad torskrygg med vitvinssås och kokt potatis. 
Pesto baked cod with white wine sauce and boiled potatoes. 

Vegetariskt 
Barbun plaki, bruna bönor, rotselleri, potatis, morot och ris. 

Barbun plaki, brown beans, celeriac, potatoes, carrots 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. 
Oxbringa med pepparrotssås och kokt potatis. 

Brisket of beef with horseradish sauce and boiled potatoes. 
Stekt gösfilé med avokadoröra och citron. 

Fried zander fillet with avocado mash and lemon. 
Vegetariskt 

Spenatröra med fetaost och tomatbasilikasallad. 
Spinach mash with feta cheese and tomato basil salad. 

 
FREDAG 

Biff Rydberg med stekt tärnad potatis, lök, äggula och senapskräm. 
Beef Rydberg with fried cut potatoes, onion, yolk and mustard cream. 

Stekt strömming med skirat smör, citron, lingon och potatismos. 
Fried herring with melted butter, lemon, lingonberries and mashed potatoes. 

Fredagsdessert ingår. 
Friday dessert on the house. 

Vegetariskt 
Vegetarisk pyttipanna med stekt ägg och rödbetor. 

Vegetarian hash with fried eggs and beetroots. 
 

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 

 
Vi är numera en kontantfri restaurang. 

 
För catering kontakta oss på 08 – 33 27  85 

eller info@ dengladarestaurangen. se 

 

(Fråga gärna oss om allergier) 
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