
 

 

MENY V. 24 
Vi hoppas på fortsatt soligt och varmt väder och öppnar grillen igen på fredag välkomna! 

Alla våra rätter på menyn är lagade från grunden av våra två kockar Jocke och Mattias! 

MÅNDAG 

 Fiskgryta med saffransaioli  

Grillad kycklingklubba med dragonsås serveras med basmatiris 

Pasta kasslergratäng 

Veg. Alt: Champinjonpaj 

Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

Hembakad kaka till kaffet 

 

TISDAG 

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

Pocherad torsk med pepparrotssås och kokt potatis  

Biff stroganoff med basmatiris 

Veg. Alt: Kantarellrisotto 

Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

Hembakad kaka till kaffet 

ONSDAG 

Husets färslimpa med gräddsås, kokt potatis och äppelmos 

Chili och citruspanerad Tilapia med vitlöksaioli och kokt potatis 

Kyckling och paprikagryta med basmatiris 

Veg. Alt: Broccoli och gorgonzolagratäng 

Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

Hembakad kaka till kaffet 

TORSDAG 

Ärtsoppa med fläsk/Husets pannkaka med sylt och grädde 
Pocherad kummel med dillfrösås och kokt potatis 

Skånsk kalops med kokt potatis och rödbetor 

Veg. Alt: Ostgratinerad blomkål 

Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

Hembakad kaka till kaffet 

 

 



 

FREDAG 

 Vi grillar ute på vår kolgrill Orientalisk buffé 

Grillad lammspett med tzatziki 

Kafta (köttfärslåda med färsk tomat) 

Ugnsbakad fisk med spiskummin, chili och lime 

Marrakech grillad kycklingfiilé 

Lammgryta 

Veg. Alt: Falafel med tahinisås 

  

Till detta serveras: Timjanrostad potatis, basmatiris, gurkyoghurt (tzatziki), kalla meza och 

chilibearnaisesås. 

Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

Hembakad kardemummakaka med grädde 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) 

Pris 09.00-14.30 99kr 

(Take away 89 kr) 

 

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 

Pris 129: - (barn 60:-)  

Vi har även vattenpipa i olika smaker 

 

 

     

 

 


