
 
 
 
 

 
MÅNDAG 

Kycklingfilé i smakrik tomatsås och basmatiris. 
Chicken fillet in rich tomato sauce and basmati rice. 

Pankopanerad flundrafilé med remouladsås och kokt potatis. 
Panko breaded flounder fillet with remoulad sauce and boiled potatoes. 

Vegetariskt 
Kikärtsbiffar med tomatsås, aubergineröra och basmatiris. 

Chick pea patties with tomato sauce, aubergine mash and basmati rice. 
 

TISDAG 
Raggmunk med stekt fläsk och lingonsylt eller löksås med stekt fläsk och kokt potatis. 

Potato pancake with fried pork and lingonberry jam or onion sauce with fried pork and boiled potatoes. 
Turkisk högrevsgryta med ris och löksallad. 

Turkish prime rib stew with rice and onion salad. 
Pocherad koljafilé med ägg- och persiljesås och kokt potatis. 

Poached haddock fillet with egg and parsley sauce with boiled potatoes. 
Vegetariskt 

Turkiska dolmar med vitlöksyoghurt och ris. 
Turkish dolma with garlic yoghurt and rice. 

 
ONSDAG 

Skomakarlåda med rödvinssås och potatismos. 
Shoe makers box (bacon, leek) with red wine sauce and potato mash. 

Lätt panerad rödspätta med citronkräm och kokt potatis. 
Slightly breaded plaice with lemon cream and boiled potatoes. 

Vegetariskt 
Vinbladsdolma med kronärtskockssallad, myntayoghurt och bulgur. 

Wine dolma with artichoke salad, mint yoghurt and bulgur. 
 

TORSDAG 
Ärtsoppa med och utan fläsk. Pannkakor med grädde och sylt. 

Pea soup with or without pork. Pancakes with whipped cream and jam. 
Lasagne al forno med tomatsås och riven ost. 

Lasagna al forno with tomato sauce and shredded cheese. 
Laxwallenbergare med skirat smör, gröna ärtor och potatispuré. 
Salmon patties with melted butter, green peas and potato purée. 

Vegetariskt 
Lasagne al forno med riven ost och tomatsås. 

Lasagna al forno with shredded cheese and tomato sauce. 
 

FREDAG 
Wallenbergare med gröna ärtor, potatismos,lingon och skirat smör. 

Rockefeller patties with green peas, potato mash, . 
Stekt strömming med skirat smör, citron och potatismos. 
Fried herring with melted butter, lemon and potato mash. 

Ugnsstekt falukorv med potatismos 
Oven baked Falu sausage with potato mash 

Fredagsdessert ingår. 
Friday dessert on the house. 

Vegetariskt 
Champinjoncrepes med ruccolasallad. 
Champignon crepes with ruccola salad. 

 
DAGENS 

Se tavla för dagens pasta och soppa. 
Watch the board for our daily soup and pasta. 

 

Vi är numera en kontantfri restaurang 
 

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 

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



(Fråga gärna oss om allergier) 


