
 
 
 
 

 
MÅNDAG 

Gratinerad falukorv med ost och bostongurka serverat med persiljé-potatispuré. 
Gratinated Falu-sausage with cheese and pickled cucumber served with parsley-potato purée. 

Wokad kyckling med äggnudlar och grönsaker. 
Woked chicken with egg-noodles and vegetables. 

Panerad fisk med smörslungad potatis och rödlök med citronpepparsås. 
Breaded fish with butter-tossed potatoes and red onion with lemon-pepper sauce. 

Vegetariskt 
Gratinerad cannelloni med tomatsås och riven ost. 

Gratinated cannelloni with tomato sauce and shredded cheese. 
 

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

Potato pancakes with pork and lingonberry jam or fried pork with with onion sauce. 
Skånsk kalops med kokt potatis och inlagda rödbetor. 

Skåne-stew with boiled potatoes and pickled beets. 
Ugnskokt vitlingfilé med dillslungad potatis och gräslökssås. 

Oven baked whiting fillet with dill tossed potatoes and chive-sauce. 
Vegetariskt 

Vårrullar med wokade grönsaker och nudlar. 
Spring rolls with woked vegetables and noodles. 

 
ONSDAG 

Långbakad bringa med BBQ-sås och pepparrotskräm serverat med rostad potatis och rotfrukter. 
Long-cooked brisket with BBQ-sauce and horseradish cream served with roasted potatoes and root crops. 

Pankopanerad hoki med räk- och avocadoröra. 
Panko breaded hoki with shrimp and avocado mash. 

Vegetariskt 
Grönsaks- och linsgryta med doft av koriander och spiskummin. 

Vegetable and lentil stew with cilantro and cumin scent. 
 

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

Pea soup with or without pork. Pancakes with whipped cream and jam. 
Kebab med kryddig tomatsås serverat med ris och vitlöksyoghurt. 

Kebab with spicey tomato sauce served with rice and garlic yoghurt. 
Rödspätta Florentine med potatisstomp och citronsås. 
Plaice Florentine with potato mash and lemon sauce. 

Vegetariskt 
Grillad halloumi med ratatouille och bulgur. 
Grilled halloumi with ratatouille and bulgur. 

 
FREDAG 

Kryddig färsbiff med rostade rotfrukter, pumpachutney och vitlöksyoghurt. 
Spicey beef-patties with roasted root crops, pumpkin chutney and garlic yoghurt. 

Smörstekt torskrygg med dill och persiljestuvad potatis och riven pepparrot. 
Butter fried cod with dill and parsley creamed potatoes and shredded horseradish. 

Fredagsdessert ingår. 
Friday dessert on the house. 

Vegetariskt 
Quornfärs med bönröra serverat med tomatsalsa och nachochips. 

Quorn-mince with bean mash served with tomato salsa and nacho chips. 
 

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. 


