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Lunch i innerstaden vecka 25

Aldardo
Kungstorget 12
www.aldardo.se/

MÅNDAG
Spaghetti Carbonara

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

Pepparbakad Karréstek
med grönpepparsås,
tomatsallad
och Potatisstomp

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

Dagsfärsk spaghetti med
Kött
bacon, ägg, grädde och Rosmaringrillad lammstek
svartpeppar
med citronsky, spetskål,
getostcrème, rostade
pumpakärnor och rökt
TISDAG
kålrotspuré
Fettuccine piccante

Bandspaghetti med salami
champinjoner, broccoli,
chili och grädde

ONSDAG
Fettuccine contadina
Bandspaghetti
med strimlad biff
och champinjoner i
tomatgräddsås

TORSDAG
Linguine Inferno

Fisk

Torsk med
rödlöksgremolata,
bondbönor och risotto

TISDAG
Kött

Kalvfärsbiff med bakad
tomat, parmesanrisoni,
marsalasky och
serranochips

Fisk

Kött

Lasagne med rostad
vitlökscrème och
skottsallad.

Fisk

Laxmoussebakad
rödspättafilé med
vitvinssås och citruskokt
potatis.

Vegetariskt

Tomat- och örtrisotto med
riven ost och skottsallad.

TISDAG
Kött

Dagsfärska bandspaghetti
och krämig köttförssås
med paprika och chili

Persiljebakad kummel
med isterbandssmulor,
krassemajjo och
marsalasky

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

FREDAG

ONSDAG

Fisk

Tortellini al pesto

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

MÅNDAG
Kött

Fisk

Lättrimmad Torskfilé
med limesås, kokta
sommargrönsaker
och krossad färskpotatis

TISDAG
Kött

Lammfärsbiff med
fetaostsallad, tsatsiki
och stekt Potatis

Fisk

Ugnsbakad Koljafilé,
rödvinsky, frästa
bacontärningar och
kokt Potatis

Chili- och mangoglacerad
ONSDAG
Kött
torskfilé med brynt smör
Kött
Långgrillad brisket med
och potatispuré.
Kåldolmar med gräddsås,
chorizo, chipotlemajonnäs,
rivna morötter, lingon
syrad lök och criss cut
Vegetariskt
och kokt Potatis
sweet potatoes
Tomat- och örtrisotto med
riven ost och skottsallad.
Fisk

Fisk

Sej med salsa de piña,
tortilla, matvete och crème
fraiche

TORSDAG
Kött

Grillad tomatbrässerad
karré med patatas
bravas och olivstekt
kronärtskocka

Fisk

Pocherad kolja med
brynt smör, primörer,
gubbröra och dillslungad
färskpotatis

ONSDAG
Kött

Kentas Biff Lindström med
stekt ägg, skysås och
rostad potatis.

Fisk

Helstekt rödspätta ”Doris”
med gurka, räka, dill och
kokt potatis.

Vegetariskt

Getostsallad med hallon,
balsamico, honung och
päron.

TORSDAG
FREDAG
Midsommarafton.
Ingen lunch,
vi serverar från
ordinarie meny
Vegetariskt

MÅNDAG-ONSDAG
Ångad och stekt spetskål,
bulgur, gruyèreost, brynt
smör samt
TORSDAG-FREDAG
Soft buns med stekt
shiitakesvamp, hoisin,
chilimajonnäs och
ljummen nudelsallad

Kött

Långbakad fläsksida med
äppelcidersky, syrad kål
och potatispuré.

Fisk

Matjessill med hackad
rödlök, gräddfil och
färskpotatis.

Vegetariskt

Västerbottenostpaj med
citrusdressad sallad.

FREDAG
Midsommarafton
stängt

Halstard Kummelfilé
med ugnsrostad
rödlök, gubbrör, skirat
citronsmörsås och kokt
Potatis

TORSDAG
Kött

Kalv Wallenbergare med
ärtor, skirat smör, lingon
samt Potatismos

FREDAG
Midsommarafton
stängt

MÅNDAG
Kött

Köttfärslimpa serveras
med gräddsås, lingon och
rostad potatis

Fisk

Kokt Torsk med äggsås
och kokt potatis

TISDAG
Kött

Chili con carne med ris
och creme fraiche

Fisk

Rosepepparbakad
Kummel med vitvinsås och
kokt potatis

ONSDAG

MÅNDAG

Grillad karré av svensk
rapsgris med friterad
potatis, rostad broccoli,
mojo roja och rödvinsky

TISDAG

Havets Wallenbergare
med örtslungad potatis,
ingerfära samt kokos &
limesås

ONSDAG

Kycklingschnitzel med
stekt potatis, tomat &
löksallad, sojacrème och
kycklingsky

TORSDAG

Skinnstekt kummelfilé
med citronrisotto,
glaserad morot,
dill och vitvinsås

Kött

Flygande Jakob med ris

Fisk

Tomat & Basilikabakad
Kolja med skaldjurssås
och kokt potatis

TORSDAG
Kött

Kryddig Fläskfilé med
pepparsås och rostade
rotfrukter

Fisk

Vitvinspocherad Torsk
med limemajonnäs och
kokt potatis

FREDAG
Midsommarafton
Fisk

Dillgravad lax med stuvad
potatis och hovmästarsås

Veckans vegetariska

Lasagne med het
tomatsås och löksallad.
Serveras på tallrik.

FREDAG
Midsommarmeny

