
 

MENY V34 

 09.00-14.30 Pris 99 kr (Take away 89 kr) 
Alla våra rätter lagas från grunden av våra kockar Jocke och Mattias! 

MÅNDAG   
Teriyakiglaserad lax med rostade sesamfrö, lime och honungsyoghurt serveras med kokt potatis 

Pasta Carbonara toppad med parmesanost 
Tacofärs med tortilla, salsa, gräddfil och grönsaker 

 Veg. Alt: Vitlök och parmesanrostad blomkål toppad med gremolata serveras med en citrusyoghurt 
 Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

 Hembakad kaka till kaffet 

TISDAG 
Stekt fläsk med löksås, bruna bönor och kokt potatis/Husets raggmunk med lingonsylt  

Liljans kycklingkorv stroganoff serveras med basmatiris 
Frasöverbakad torsk med basilika och ost serveras med kokt potatis 

  Veg. Alt: Rispytt med grönsaker serveras med örtagårds cremé 
 Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

 Hembakad kaka till kaffet 

ONSDAG 
Helstekt fläskfilé med rosépepparsås och klyftpotatis  

Thaikycklinggryta på kokosmjölk serveras med basmatiris 
Fiskgratäng med gräddig paprikasås gratinerad med ost serveras med basmatiris 

   Veg. Alt: Ratatouille (tomat och grönsaksgryta)  
 Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

 Hembakad kaka till kaffet 



TORSDAG 
Ärtsoppa med fläsk/Husets pannkaka med sylt och grädde 

Panerad Tilapia med rödbetor, kapris och skirat smör serveras med kokt potatis 
Högrevsgryta med kantareller och salladslök serveras med basmatiris 

Veg.Alt: Broccoli, purjolök och sparrispaj 
 Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

 Hembakad kaka till kaffe 

FREDAG GRILLBUFFÉ 
Kolgrillade lammspett med tzatziki 

Kolgrillade pigghamsspett med bearnaisesås 
Grillade kycklingklubbor marinerade i soja, vitlök, honung och ingefära  

Fiskgryta med chili och saffran serveras med vitlöks aioli och nybakade baguetter 
Veg. Alt: Grillade auberginskivor toppad med fetaostcremé och grillade majskolvar 

Serveras med potatisgratäng, basmatiris, bearnaisesås, vitlöks aioli.   

Vi erbjuder plocksallad med många matiga alternativ både för take away och äta hos oss.                  
Ingår: Stor generös salladsbuffé, måltidsdryck eller lättöl, kaffe, te och hembakad kaka. 

  (Med reservation för eventuella ändringar) 

 

SÖNDAGAR  
Libanesisk buffé  

14.00–20.00 
 Många olika kalla och varma meze t.ex. hummus, mahamra, baba ghanouj, labneh, tabbouleh, 

ostrullar och falafel. Varma hemlagade rätter lagade från grunden bestående av kött, fisk och fågel 
och vegetariska rätter! 

 Kaffe, te och dessert ingår. 

Vi har även vattenpipa i olika smaker. 

Pris 149 : - (barn 69:-)  

 


