Lunch i innerstaden vecka 49
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

MÅNDAG
Kött

Grillad entrecôte med tryffelhollandaise,
bakade tomater, friterad lök och
timjanrostad potatis

Stuvad pytt i panna med stekt ägg och
hackade rödbetor

Fisk

Fisk

Pocherad kolja med risotto, blomkål,
tryffelolja och pancetta

TISDAG
Kött

Vildsvinsfärsbiff med karamelliserad
lök, svampcrème, friterad svartrot och
potatispuré

Fisk

Kummelfilé med musslor, chistorra,
tomat, chili och vitlöksbröd

ONSDAG
Kött

Kycklingfilé med barbequesås, friterad
sötpotatis, rostad majs, pimento och
grillat rökt sidfläsk

Fisk

Ångad rödtungafilé med brynt
pepparrotssmör och potatispuré

Vegetariskt

Krämig skogssvampsoppa

TISDAG
Kött

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

Fisk

Fisk- och skaldjurs ”pot au feu” med
saffransbuljong, rotsaker, lax, torsk och
räkor

Vegetariskt

Friterade risbollar med ingefära och
dressad sallad

Pankofriterad sej med chili- och
limemajonnäs, koriander, syrad rödlök
och tortilla

ONSDAG

TORSDAG

Kycklingschnitzel med balsamicosås
och rostad potatis

Kött

Hjortskavsgryta med svamp,
konjakslingon samt potatis- och
prästostpuré

Fisk

Sesamstekt lax med sojasås,
misomajonnäs, wakame och fried rice

FREDAG
Kött

Kött

Fisk

Asiatisk torsklåda med pak choi,
bambuskott, ingefära, citrongrässås och
potatispuré

Vegetariskt

Kikärtsbiffar med tryffelmajonnäs

TORSDAG
Kött

Oxfärsbiff med ölbräserad lök,
svampcrème och dragonstompad
potatis

Skinkstek med äppelmos, gräddsås
och potatispuré

Fisk

Stekt panerad torsk med remouladsås,
kokt potatis och fänkålscrudité

Vegetariskt

Ärtsoppa med pannkakor, sylt och
grädde

Torsk med fänkålsratatouille,
örtaioli och friterad potatis

MÅNDAG-ONSDAG
Piccata på zucchini med kryddig
tomatsås, tryffelrisotto och gremolata
TORSDAG-FREDAG
Bakad aubergine fylld med svamp,
lagrad cheddar serveras med grillad
lök, picklad blomkålsmajonnäs och
sötpotatisstomp

Fisk

Vegetariskt

FREDAG
Kött

Chiliglacerade nötfärsburgare med
sallad, lök, dressing och pommes

Fisk

Fiskbullar ”thai style”

Vegetariskt

Friterad vårrulle med sesamsallad

MÅNDAG
Kött

Chicken a la King serveras
med basmatiris

Fisk

MÅNDAG
Kött

Ugnsbakad Kolja med fänkåll, brynt
smör och dillpotatisstomp

Parmesanbakade italienska biffar med
tomatsås och rostad potatis

TISDAG

Fisk

Kött

Stekt Fläsk med Raggmunkar
och rårörda lingon

Fisk

Friterad Spätta med skagenremoulade,
ärtor och potatismos

ONSDAG
Kött

Pannbiff med pressgurka, löksås
och potatismos

Fisk

Cafe Kronhusets Lax- och skaldjursrisotto med smak av Västkusten

TORSDAG
Kött

Oxrullader med syrad rödlök,
dragongräddsås och kokt potatis

Fisk

Dagens Fångst med äggsås,
gröna ärtor och potatisstomp

FREDAG
Kött

Hemgjorda Köttbullar med gräddsås,
rårörda lingon och potatismos

Gremolatabakad torsk med
skaldjursröra och kokt potatis

TISDAG
Kött

Pepparbakat högrev med potatissallad

Fisk

Chili/limebakad lax med romsås
och kokt potatis

ONSDAG
Kött

Helstekt grissida med grönpepparsås
och rostad potatis

Fisk

Fiskgryta med aioli och krutonger

TORSDAG
Kött

Kycklingfilé med currysås och ris

Fisk

Citronpepparbakad torsk med rökt
laxröra

FREDAG
Kött

Vitlöksbakad fläskfilé med paprikasås
och rostad potatis

Fisk

Cafe Kronhusets Bouillabaisse

Fisk

Citrongräsbakad laxsida med röd
currysås och ris

Veckans vegetariska
Vegetarisk lasagne

Aldardo
Kungstorget 12
www.aldardo.se/

MÅNDAG
Spaghetti Corleone

Spaghetti med bacon och champinjoner
i parmesanostsås

TISDAG
Fettuccine Gamberetti

Fettuccine med räkor, purjolök och dill i
krämig vitvinsås

ONSDAG
Fettuccine Contadina

Fettuccine med strimlad biff och
champinjoner i tomatgräddsås

TORSDAG
Linguine Inferno

Dagsfärska bandspaghetti och krämig
köttförssås med paprika och chili

FREDAG
Fettuccine Contadina

Fettuccine med strimlad biff och
champijoner i tomatgräddsås

