
 
MENY V 08 

 09.00-14.30 Pris 105 kr (Take away 99 kr) 
Alla våra rätter lagas från grunden av våra kockar Mattias, Björn och Joakim! 

 

MÅNDAG  
 Pastagratäng med chilisås och kycklingkorv 

Ugnsbakad lax med citron och pepparrotssås serveras med kokt potatis 

Helgrillad kyckling med rostad potatis och krämig paprikagräddsås 

Veg. Alt: Ljummen bulgur med grönsaker och yoghurtdressing 

 Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

 Hembakad kaka till kaffet 

TISDAG 

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

Lamm Wallenbergare med husets potatismos, lingonsylt, gröna ärtor och skirat smör 

Spätta med hummer och dillsås serveras med kokt potatis 

  Veg. Alt; Svamp risotto (vegansk rätt går att ordna) 

Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

 Hembakad kaka till kaffet 

ONSDAG 
Karl den store (helgrillad fläskkotlett med champinjonsås och bea) med ugnsrostad potatis  

Kyckling Tikka Masala med basmatiris 

Smörstekt Tilapia med tärnade rödbetor, kapris, dill, skirat smör och kokt potatis 

Veg. Alt: Broccoli och ädelostpaj (vegan rätt går att ordna)  

Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

 Hembakad kaka till kaffet 

 



TORSDAG 
Ärtsoppa med fläsk/Husets pannkaka med sylt och grädde 

Högrevsgryta med berberesås serveras med basmatiris 

Pocherad torsk med ägg och persiljesås serveras med basmatiris 

Veg. Alt; Vegan potatis och kikärtsbiffar med gurkyoghurt 

 Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

 Hembakad kaka till kaffet 

FREDAG  
Paprikagrillad kycklingklubba med cole slaw 

Helgrillad ört och vitlöksmarinerad fläskfilé med bearnaisesås 

Lammgryta Provencale med basmatiris 

Syditaliensk fiskgratäng med basmatiris 

Veg; Alt. Moussaka på cornfärs (vegansk alternativ går att ordna) 

Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

 Hembakad kaka till kaffet 

 

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 (Öppet till 22.00) 
 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:-)  

 

 

 

 

 



 

 

 


