
 

MENY V47 

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

MÅNDAG   
Honung och senapsbakad lax serveras med en vitlök och citron  crème och kokt potatis 

Kassler, broccoli och gorgonzolagratäng 
Köttfärs pytt med grönsaker serveras med kall gurka och mynta sås 

 Veg. Alt: Grönsaksgryta med tomat och gröna bönor 
 Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

 Hembakad kaka till kaffet 

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

Torsk i krämig basilikasås serveras med kokt potatis 
Kyckling i krämig champinjonsås serveras med basmatiris 

  Veg. Alt: Lins och potatis gryta 
Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

 Hembakad kaka till kaffet 

ONSDAG 
Fläsk schnitzel med rödbeta och kaprisfräs, husets potatismos, ärtor och skirat smör 

Mustig gulasch på högrev och potatis toppad med en klick yoghurt 
Currydoftande fiskgratäng med dragon serveras med kokt potatis 

 Veg. Alt: Fyllda crêpes med svampstuvning 
 Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

 Hembakad kaka till kaffet 



TORSDAG 
Ärtsoppa med fläsk/Husets pannkaka med sylt och grädde 

Skinnstekt kummel med brynt smör och kokt potatis 
Lasagne al forno 

Veg.Alt: Grönsaksomelett   
 Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

 Hembakad kaka till kaffet 

FREDAG 
BBQ grillad kyckling med bearnaisesås  

Lammstek Provencale med potatisgratäng och rödvinssås 
Wokad fläskfilé med hoisinsås serveras med basmatiris 

Tacokryddad fisk med koriandersås  
Veg: Gryta med stekt paneer ost och toner av garam masala, ingefära och vitlök 

Serveras med basmatiris, potatisgratäng, koriandersås och rödvinssås. 

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:-)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Öppettider under jul och nyår! 

Måndag  24/12  Julafton     Stängt 
Tisdag      25/12  Juldagen    Stängt 
Onsdag    26/12  Annandag  Stängt 
Torsdag   27/12 Öppet 09.00-14.30 
Fredag     28/12 Öppet 09.00-14.30 
Måndag  31/12 Nyårsafton Stängt 
Tisdag     1/1-     Nyårsdagen Stängt 

     Onsdag  Öppet som vanligt!  

 

 

 

 

Vi önskar Dig/Er en riktigt 
 God Jul och ett Gott Nytt År! 

 

 


