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Lunch i innerstaden vecka 20

Aldardo
Kungstorget 12
www.aldardo.se/

MÅNDAG
Spaghetti bella Donna

Casino Cosmopol
Packhusplatsen 7
www.casinocosmopol.se

Harrys Göteborg
Östra Larmgatan 16
www.harrys.se

Café Kronhuset
Postgatan 6-8
www.cafekronhuset.se

John Scotts Palace
Södra Hamngatan 2
www.palace.se

Avalon Hotel & Restaurang
Kungstorget 9
www.avalonhotel.se

Lunch 11.30-14.00

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

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

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

MÅNDAG

Lammfärsbiff med
rödvinssky, Potatiskaka
och syrade grönsaker

Lunch 11.30-14.30
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

MÅNDAG
Fisk

Dagsfärsk spaghetti med
bacon och champinjoner i
en tomatgräddsås.
Toppad med rostad lök
och parmesan

Örtbakad kolja
med tomatrisotto,
parmesankrisp och
gräslökssås

TISDAG

Kött

Fettuccine al Taleggio

Dagsfärsk bandspaghetti
med kokt skinka, salami
och broccoli i
Taleggioostsås

ONSDAG
Fettuccine al Senape

Grillad kotlett med citronoch paprikakräm, grillad
zucchini, Pommes Anna
samt timjansky

TISDAG
Fisk

Kött

Wallenbergare med
brynt smör, ärtor och
potatispuré.

Fisk

Örtbakad koljafilé med
musselsås och kokt
potatis.

Vegetariskt

Havets wallenbergare
Pankofriterad
Dagsfärsk bandspaghetti med skaldjurshollandaise, kronärtskocka med soyamed kalvkött och
sparris, grillad citron och
och wasabimajonnäs.
champinjoner i krämig
färskpotatis
Dijonsenapsås

TISDAG

MÅNDAG
Kött

Fisk

MÅNDAG
Kött

Kåldolmar med lingon,
Fisk - & Skaldjurslasagne gräddsås och kokt potatis
med örtdressing
och tomatsallad

Fisk

TISDAG
Kött

Citronbakad torsk med
stuvad purjolök och kokt
potatis

Högrevsgryta med
ramslök, vårgrönsaker
och Potatisstomp

TISDAG

Fisk

Köttgryta med ris och
saltgurka

Kött

MÅNDAG

Grillad oxbringa med
rostade rotfrukter, persilja
och jalapeñocrème

TISDAG

Friterad torsk med
dillslungad färskpotatis,
syrade grönskar samt
curry & ättiksemulsion

ONSDAG

Örtfärserad spätta med
potatis, morot, sparris, dill
och beurre blanc

Laxfyllda Spättfiléer med
TORSDAG
Kött
blåmusselsås, sugarsnaps
Sejrygg bakad i tomat
Kött
Fisk
Stekt fläsk med löksås och
TORSDAG
och kokt Potatis
och parmesan med
Stekt fläsk med löksås och
Cajunbakad lax med
persiljeslungad potatis
Linguine Inferno
jordärtskocka, oliver och
kokt potatis alt. raggmunk
rostad potatis och
Dagsfärska bandspaghetti
musselsås
och lingon.
ONSDAG
limeyoghurt
och krämig köttförssås
ONSDAG
Kött
med paprika och chili
Fisk
Fisk
Gräddstuvad Pytt i
ONSDAG
FREDAG
Pocherad torsk med
Ostgratinerad torskfilé
Panna med äggula, och
Kycklingschnitzel med
Kött
palsternackspuré,
med
dillemulsion,
rostad
honungsbakade
Rödbetor
FREDAG
rostad potatis, broccoli,
Fläskschnitzel med
lakritsstekta rödbetor och blomkål och citron kokt
chimichurri
och rödvinsås
Tortellini al pesto
chipotlebearnaise
och
vitvinssås
potatis.
Fisk
Köttfyllda pastaknyten
stekt potatis
Panerad Kummelfilé med
med bechamelsås
Kött
Vegetariskt
frästa bönor, en kall dillsås
och pesto. (basilika,
Fisk
Klassisk femöring på
Pankofriterad
och kokt Potatis
cashewnötter,
Ugnsbakad kolja med
pannbiff med råstekt
kronärtskocka
med
soyaparmesan, vitlök och
vitvinssås och kokt potatis
potatis
och wasabimajonnäs.
kryddor)

TORSDAG

TORSDAG
Fisk

Citron- och dillstekt
makrill med bakade
vårgrönsaker,
krassemajonnäs samt
färskpotatis

Kött

Grillad tenderstrip med
majs- och chorizosallad,
chipotlecrème samt
friterad potatis

FREDAG
Fisk

Fish and chips med
löksallad och tartarsås

Kött

Biff Rydberg med
senapscrème och friterad
persilja

Vegetariskt

MÅNDAG-ONSDAG
Stekt parmesanpolenta
med puylinser,
portabellosvamp, pesto,
mozzarella och bakade
tomater

Vegetariskt

ONSDAG

Kött

TORSDAG

Kalv Wallenbergare med
Kött
Kött
ärtor, skirat smör, lingon
Lasagne
med
Grillad kalv med smörstekt
samt Potatismos
parmesantäcke, tomat och
morot, rödvinssås och
löksallad
potatispuré.

Fisk

Fisk

Rödtungafilé med
tryffelstuvad potatis och
grillad lime.

Vegetariskt

Havets Wallenbergare
med ärtor, skirat smör,
lingon samt Potatismos

FREDAG
Kött

Fisk

Örtbakad kummel
med hummersås och
persiljerostad potatis

FREDAG

Kött
Svamprisotto med riven Stenkolsgrillad marinerad
ost och dressad sallad. Karrékotlett med vårsallad, Marinerad kycklingfilé
bearnaisesås och
med pestosås och rostad
Potatisgratäng
potatis

TORSDAG
Kött

Fisk

Boeuff Bourgignone med Fetaostfylld fiskburgare i
högrev, bacon, syltlök,
brioche bröd med
champinjoner och potatismangosalsa, örtaioli
och cheddarpuré.
och Sötpotatis Pommes

Fisk

Husets fiskgratäng
med lax, torsk, räkor,
skaldjurssås och
duchessepotatis.

Vegetariskt

”Wedge salad” med
ädelost, tomat, balsamico
och syrad rödlök.

TORSDAG-FREDAG
FREDAG
Panzanella med betor,
Kött
bakade rotfrukter, rostade
Helstekt fläskfilé med
solroskärnor, grillad
halloumiost och olivcrème bearnaisesås och råstekt
potatis.

Fisk

Rödspättafilé med tomatoch krassebuljong, inkokt
fänkål, stompad potatis
och örter.

Vegetariskt

Vegetarisk lasagne med
aioli och skottsallad.

Fisk

Fisk och skaldjursgryta
med aioli och krutonger

Veckans vegetariska

Svamp och spenat
canneloni med ostsås.
Serveras på tallrik

