LUNCH I INNERSTADEN VECKA 2
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

Aldardo
Kungstorget 12
www.aldardo.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

STÄNGT FÖR
RENOVERING
5 - 17 JANUARI.

MÅNDAG
Kött

Grillad kycklingfilé med
manchegostompad potatis, citrongrillad
zucchini och portvinssås

Fisk

Kolja med kaprishollandaise,
spenatsallad och friterad ansjovis

TISDAG
Kött

Grillad fläskfilé med chilibearnaise,
parmesan- och tryffelpommes samt
bakade tomater

Fisk

Pocherad torsk med Sandefjordsås,
brynta champinjoner, syrad morot samt
potatis- och cheddarpuré

ONSDAG
Kött

Wallenbergare med potatispuré,
gräddsås, ärtor, pressgurka och lingon

Fisk

Rågstekt sej med fänkåls-majonnäs,
tomatsalsa och pimento rostad potatis

TORSDAG
Kött

Rödvinsbakad högrev med salsiccia,
svamprisotto och gremolata

Fisk

Persiljebakad lax med knaperstekt
oxbringa, portvinssås, potatis- och
jordärtskockskaka

FREDAG
Kött

Bräserad karré med äpple, bacon, kål,
krossad potatis och senapssås

Fisk

Kummel med smörbakad majrova,
gräslökssås och frasig mandelpotatis

Vegetariskt

MÅNDAG-ONSDAG
Stekt parmesanpolenta med puylinser,
portabellosvamp, pesto, mozzarella
och bakade tomater
TORSDAG-FREDAG
Citrongrillad spetskål med betor,
rostade pumpakärnor, getost och
honungsyoghurt

MÅNDAG
Kött

Kalvfärsbiff med gräddsås, lingon och
potatispuré.

Fisk

Ångad rödtungafilé med stekt kål, soyamajonnäs och sesamrostad potatis.

Vegetariskt

Friterad blomkål med chilimajonnäs
och dressad sallad.

TISDAG
Kött

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

Fisk

Rimmad ugnsbakad torsk med
friterad anjovis, syrlig vitvinssås och
potatispuré.

Vegetariskt

Spenatsoppa med ägghalva och friterad
grönkål.

ONSDAG
Kött

Lågtempererad kycklingfilé med smörad
kycklingbuljong och örtrisotto.

Fisk

Tomat- och krassebakad rödspättafilé
med dressad skottsallad och
potatispuré.

Vegetariskt

Asiatisk vårrulle med soya- och
wasabivinegrette och sesamsallad.

TORSDAG
Kött

Högrevsgryta med bacon,
champinjoner, tomat och potatispuré.

Fisk

Fiskfärsqueneller med sandefjordsås
och potatisekrasé.

Vegetariskt

Ärtsoppa med pannkakor, sylt och
grädde.

FREDAG
Kött

Helstekt fläskfilé med örter, parmesan,
rödvinssås och rostad potatis.

Fisk

Ugnsstekt laxfilé med örtagårdssås och
rostade grönsaker.

Vegetariskt

Kentas vegetariska lasagne.

MÅNDAG
Kött

Smördegsinbakad Fläskfilé med
rödvinsås, harris couverts
samt potatisgratäng

Fisk

Spenat- & fetaostfylld spätta med brynt
smör och friterad krossad potatis

TISDAG
Kött

Baconlindad köttfärslimpa med
pressgurka, lingon,
gräddsås och potatismos

Fisk

Cornflakes-panerad dagens fångst med
mushy peas, remouladsås och potatis

ONSDAG
Kött

Skånsk kalops med smörkokta morötter
och kokt potatis

Fisk

Ångad torskfilé med vitvinsås,
knaperstekt bacon, apelsindressade
sockerärtor och kokt potatis

MÅNDAG
Kött

Köttfärslimpa med potatismos och
lingon

Fisk

Fiskgryta med kokt potatis

TISDAG
Kött

Lasagne med tomat- och rödlöksallad

Fisk

Panerad torsk med kokt potatis och
dansk remouladsås

ONSDAG
Kött

Dillkött med kokt potatis och morot

Fisk

Citronbakad lax med kokt potatis, skirat
smör och ärtor.

TORSDAG
TORSDAG
Kött

Chipspanerad kycklingfilé med
paprikasås, örtbasmatiris
och rostad broccoli

Fisk

Fisksoppa med hembakat
bröd och öratoli

FREDAG
Kött

Biff Greta på högrev med senapscreme

Fisk

Dagens fångst med sandefjordsås,
fänkålssallad och Pommes Anna

Kött

Bakad högrev med gremolata, rostade
vinterrotsaker och potatis

Fisk

Vitvinspocherad sej med kokt potatis
och sandefjordsås

FREDAG
Kött

Flygande Jakob med ris

Fisk

Pocherad torsk med kokt potatis och
äggsås

Veckans vegetariska

Grönsaksgryta med stekt ris

Vegetariskt
MÅNDAG - FREDAG
Pumpgnocchi med basilikapesto,
svartkål, peccorinochips samt citronette

