
 
 
 

 
MÅNDAG 

Fläsknoisette med stekt potatis, rödvinssås och bearnaise. 
Pork noisette with fried pork, red wine sauce and bearnaise. 

Lasagne med tomatsås och riven ost. 
Lasagna with tomato sauce and shredded cheese. 

Smörstekt flundrafilé serverad med kall dillsås och kokt potatis. 
Butter-fried flounder fillet served with cold dill sauce and boiled potatoes. 

Vegetariskt 
Quorngryta med grönsaker, ris och vitlöksyoghurt. 

Quorn stew with vegetables, rice and garlic yoghurt. 
 

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

Potato pancakes with fried pork and lingonberry jam or fried pork with onion sauce and boiled potatoes. 
Klassisk mustig köttgryta med kokt potatis. 

Classic and rich beef stew with boiled potatoes. 
Pocherad pollockfilé med smörfrästa champinjoner, vitvinssås och kokt potatis. 

Poached pollock fillet with butter-fried champignons, white wine sauce and boiled potatoes. 
Vegetariskt 

Spenatbiffar serverat med fetaostkräm. 
Spinach patties served with feta cheese cream. 

 
ONSDAG 

Nattbakat högrev med skysås och potatisgratäng. 
Night baked high reef beef with gravy and potato gratin. 

Pocherad tilapiafilé med limesås och kokt potatis. 
Poached tilapia fillet with lime sauce and boiled potatoes. 

Vegetariskt 
Grönsakscrepes med grönsallad. 

Vegetable crepes with green salad. 
 

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

Fylld kycklingfilé med fetaost, persilja, krämig tomatsås och ris. 
Stuffed chicken fillet with feta cheese, parsley, creamy tomato sauce and rice. 

Kokt torsk med ägg och persiljesås serverat med kokt potatis. 
Boiled cod with egg and parsley sauce served with boiled potatoes. 

Vegetariskt 
Lasagne med tomatsås och riven ost. 

Lasagna with tomato sauce and shredded cheese. 
 

FREDAG 
Franska biffar café de Paris med skysås och stekt potatis. 
French steaks café de Paris with gravy and fried potatoes. 

Panerad spätta med västkuströra och potatispuré. 
Breaded plaice with west coast mash and potato purée. 

Fredagsdessert ingår. 
Friday dessert on the house. 

Vegetariskt 
Grillad halloumi och grönsaksspett med klyftpotatis. 

Grilled halloumi with vegetable skewers and potato wedges. 
 

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 100 kr – Soppa – 65 kr 
Pizza 100 kr - Sallad 100 kr - Paj 65 kr - Bakpotatis m. kycklingröra eller räkröra 100 kr 

 
Testa gärna någon av våra goda pizzor – Att äta här eller där! 

 
För catering kontakta oss på 08 – 33 27 85  

eller info@dengladarestaurangen.se 

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


