Lunch i innerstaden vecka 46
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

Lunch 11.30-14.00
Medlemspris 110 kr, Ordinarie 125 kr
I alla lunchrätter ingår entré, hembakat
bröd, soppa, salladsbuffé, måltidsdryck
och kaffe med kaka.

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 11.30-14.30
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
Kött

Confiterat anklår med brynt pumpapuré,
syrad lök, plommonsås och sesamkrisp

Fisk

MÅNDAG
Kött

Helstekt kotlettrad med chiligräddsås
och rostad potatis.

Fisk

Citronbakad torsk med
jordärtskocksrisoni, bakade tomater
och grillad zucchini

Ångad koljafilé med brynt smör, räkor
och potatispuré.

TISDAG

Vegetariskt

Kött

Stekt fläsk med raggmunk och
rårörda lingon

Fisk

Pocherad kolja med Sandefjordsås,
citronstekt morot, sojabönor och
stompad potatis

ONSDAG
Kött

Lammfärsbiff med potatis- och
getostkaka, marsalasky och bakad
aubergine

Fisk

Saffransdoftande fisk- och
skaldjursgryta med dillcrème samt
syrad fänkål

TORSDAG
Kött

Majspanerad kycklingfilé med salsa,
koriander, tortilla och picklad rödlök

Fisk

Bakad kummel med betor, kapris,
ansjovis och brynt smör

FREDAG
Kött

Grillad högrev med chorizo, rökig
majssallad, choronsås och frasig potatis

Fisk

Pocherad långa med hummersås, räkor,
sockerärtor och potatispuré

Vegetariskt

MÅNDAG-ONSDAG
Soft buns med svamp, kål, hoisin,
chilimajonnäs och ljummen nudelsallad
TORSDAG-FREDAG
Black bean burger med rostad majs,
honung- och senapsmajonnäs, Pepper
Jack ost samt sötpotatis fries

Fransk löksoppa med riven ost och
krutonger.

TISDAG
Kött

MÅNDAG
Kött

Kålpudding med rårörda lingon,
gräddsås samt
buljongkokt höst ris

Fisk

Panko friterad ”Dagens Fångst” med
spritärtor, skagen remoulad
och Pommes Frites

TISDAG
Kött

Cordon Blue ”Kycklingschnitzel” med
apelsin dressade sockerärtor,
broccoli crudité, vitlökssky och
klyftpotatis

Fisk

MÅNDAG
Kött

Köttbullar med gräddsås, lingon och
potatismos

Fisk

Panerad torsk med remouladsås
och potatismos

TISDAG
Kött

Fläsknoisette med champinjonsås
och stekt potatis

Fisk

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

Cafe Kronhusets Fiskgratäng med lax
och västerbottenost

Fisk

ONSDAG

Kyckling med currysås och ris

Vegetariskt

Långbakad Fläsksida med rödkål,
brysselkål, gräddsås
och persiljepotatis

Fisk

Gremolatabakad torsk med
räkmajonnäs och kokt potatis

Asiatisk rödtungafilé med sesam, soya,
ingefära och heta äggnudlar.

Vegetarisk vårrulle med chilimajonnäs
och dressad sallad.

ONSDAG
Kött

Kalvfärsbiff med bacon, gräddsås och
potatispuré.

Fisk

Ugnsbakad laxfilé med ört- och
citruscrème, potatisstomp och rostad
blomkål.

Vegetariskt

Svamprisotto med riven ost och späda
skott.

TORSDAG
Kött

Långbakad rimmad fläskläggsklubba
med morotspuré, rödvinssås och rostad
potatis.

Fisk

Rödspättarullad med gurksallad,
örtvinegrette och potatisekrasé.

Vegetariskt

Quornfärspiroger.

FREDAG
Kött

Nattbakat innanlår med sötsur dillsås,
kokt morot och potatispuré.

Fisk

Fish n chips med pankofriterad kolja,
tartarsås och pommes frites.

Vegetariskt

Rödbetsbiffar med getost, pinje,
honung och sallad.

Kött

Tomatbakad kummel med tomatsås
och kokt potatis

ONSDAG
Kött
Fisk

Pocherad Kolja med brynt pepparrots
smör, rödbetor och senapsstompad
Potatis

TORSDAG
Kött

TORSDAG
Kött

Klassisk Lamm-mousssaka
med tsatsiki

Fisk

Italienska färsbiffar med paprikasås
och rostad potatis

Fisk

Vitvinspocherad kolja med dillsås
och kokt potatis

Havets Wallenbergare med brynt smör,
rårörda lingon ärtor och Potatismos

FREDAG

FREDAG

Helstekt fläskfilé med äppelsås och
timjanrostad potatis

Kött

Hoisinbakad Fläskkarré med kimchi,
ris och ingefärscreme

Fisk

Västerbottenost-bakad Spättafilé med
brynt hummersmör,
dillkokt potatis sugarsnaps och
dillsallad med hyvlad fänkål

Kött

Fisk

Dillgravad lax med stuvad potatis och
hovmästarsås

Veckans vegetariska

Kikärtsgryta med bulgursallad.
Serveras på tallrik

