Vecka 16
MÅNDAG
Annandag Påsk

Avalon Hotel & Restaurang
Kungstorget 9
www.avalonhotel.se

TISDAG
Havets wallenbergare
med färskpotatis,
sparris, räkor och
löjromsås

ONSDAG
Info saknas

Info saknas

Linguine Inferno
Dagsfärska
bandspaghetti och
krämig köttförssås
med paprika och chili

Tortellini al pesto
Köttfyllda pastaknyten
med bechamelsås
och pesto. (basilika,
cashewnötter,
parmesan, vitlök och
kryddor)

Annandag Påsk

Kött
Lammchiligryta med
Chevrécrème, rostad
potatis och picklade
smålökar

Kött
Bräserad fransyska
med senapsstuvad
blomkål, dillsyrad
gurka och körvel

Kött
Grillad oxfärsbiff
med chimichurri,
Caesarsallad och
friterad potatis

Kött
Grillat kalvrostlock
med potatis – och
ankleverpuré,
lökmarmelad samt
rosmarinsky

Fisk
Kolja med
sparrisrisotto och
vårlöksgremolata

Fisk
Fish and chips
med syrad lök och
skarpsås

Fisk
Pocherad
rödspättafilé med
sparris, äggcrème och
tryffelpuré

Fisk
Blekafilé med smörad
hummercoulis,
potatis – och
jordärtskockspuré
samt sojabönor

Vegetariskt
Tis-fre: Marockansk grönsakstagine med quinoa och rostad mandel
Lunch 11.30-14.00

Kött
Stekt fläsk med löksås
och kokt potatis alt.
raggmunk och lingon.

Vegetarisk
Fetaostsallad med
balsamico och
cocktailtomater.

Kött
Grädd- och
senapsstuvad
pyttipanna med
rödbetor och stekt
ägg.
Fisk
Pelles fisk- och
skaldjursgryta med
aioli och vitlöksbröd.
Vegetarisk
Fetaostsallad med
balsamico och
cocktailtomater.

Kött
Baconlindad
kycklingfilé med
krämigt ris och
smörad timjansky.

Kött
Långbakad fläsksida
med äppelcidersky,
russinragu och
potatisblanqette.

Fisk
Fiskfärsqueneller
med hummersås och
potatispuré.

Fisk
Ugnsbakad
rödtungafilé med
brynt teriyakismör,
picklad gurka och
dillstuvad potatis.

Vegetarisk
Rödbetsrisotto med
riven ost och dressad
sallad.

Vegetarisk
Asiatisk vårrulle med
soya- och wasabimajonnäs och
sesamsallad.

I lunchen ingår en stor salladsbuffé, 2 sorters bröd, kaffe och kaka
Kött, fisk el vegetarisk 100:- Take away 90:Take away från vår stora salladsbuffé 75:-

Annandag Påsk

Kött
Plommonspäckad
fläskkarré med
gräddsås, vinbärsgelé
och ugnsrostade
rotfrukter

Kött
Fläskfilepasta med
champinjoner, vårlök,
paprika, fänkål
och salvia toppad
med riven parmesan

Fisk
Ugnsbakad torskfilé
på smörslungade
sockerärtor,
ramslökscreme
och krossad potatis

Fisk
Pankopanerad
kummelfilé på
vårgrönsallad med
mangosås och rostad
amandinepotatis

Kött
Kalv Wallenbergare
med ärtor, skirat
smör, lingon samt
potatismos

Kött
Rödvinsbrässerad
högrev med
blomkålspuré, inlagd
rödlök och rostade
rotfrukter

Fisk
Havets Wallenbergare
med ärtor, skirat
smör, lingon samt
potatismos

Fisk
Basilikabakad sejfilé
med tomatsky
och sparrisrisotto

Kött
Fläskschnitzel med
chipotlebearnaise och
stekt potatis

Kött
Lasagne med
parmesantäcke, tomat
och löksallad

Kött
Marinerad kycklingfilé
med pestosås och
rostad potatis

Fisk
Ugnsbakad kolja med
vitvinssås och kokt
potatis

Fisk
Örtbakad kummel
med hummersås och
persiljerostad potatis

Fisk
Fisk och
skaldjursgryta med
aioli och krutonger

110 kr inkl. salladsbuffé och kaffe.
Lunch 11.00 - 14.00

Annandag Påsk

Kött
Köttgryta med ris och
saltgurka
Fisk
Cajunbakad lax med
rostad potatis och
limeyoghurt

John Scotts Palace
Södra Hamngatan 2
www.palace.se

Grillad ryggbiff med
pommes rustiques,
marinerade primörer
och choronsås

Info saknas

Fisk
Fiskfärsbiff med
kallrörd räksås och
kokt potatis.

Café Kronhuset
Postgatan 6-8
www.cafekronhuset.se

Laxrygg med risotto,
gröna ärtor, inlagd
blomkål och vitvinsås

Annandag Påsk

Annandag Påsk

Harrys Göteborg
Östra Larmgatan 16
www.harrys.se

FREDAG

165 kr inkl. sallad, bröd och smör
Lunch 11.30-15.00, Vänligen notera att Avalon är en kontantfri restaurang

Aldardo
Kungstorget 12
www.aldardo.se/

Casino Cosmopol
Packhusplatsen 7
www.casinocosmopol.se

TORSDAG

Veckans vegetariska (Serveras på tallrik): Svamp och spenat canneloni med ostsås.
Buffé 99 kr - Beställ i baren så får du din tallrik för att plocka maten i din egen mängd och i din egen takt. Inkl. salladsbuffé,
nybakat bröd, mineralvatten/lättöl samt kaffe och kaka
Lunch 11.30-14.30

