LUNCH I INNERSTADEN VECKA 7
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.

A la Carte

MÅNDAG
Kött

Viltköttbullar med gräddstuvad svamp,
pressgurka, lingon samt potatis- och
sveciapuré

Fisk

Persiljebakad torsk med betor, picklad
pepparrot och krossad potatis

TISDAG
Kött

MÅNDAG
Kött

Pulled beef med ris, majs och örtmajonnäs.

Fisk

Ångad torsk med äggsås, fänkålscrudité
och potatispuré.

Vegetariskt

Champinjonrisotto med riven parmesan
och skottsallad.

MÅNDAG
Kött

Plommonspäckad karré med cidersås,
potatismos och ugnsrostade morötter

Svamp tortellini

Svamp tortellini med gräddig
skogsampsås samt spenatragu

TISDAG

Stekt Rödspätta ”belle meunière”
med citron, champinjoner tomat
och kokt potatis

Fisk

Fisk

Rotfruktsgryta med pankopanerad
tofu och basmatiris

Kött

Vegetariskt

Saltimbocca på kyckling med polenta,
tomatsås och grillad zucchini

Asiatisk vårrulle med soya- och
wasabimajonnäs med sesamsallad.

Fisk

ONSDAG

Parmesan- och citronbakad lax med
potatisgnocchi och bakade tomater

TORSDAG
Kött

Kött

Fläskläggsklubba med persiljebuljong
och rotmos.

Fisk

Grillad flankstek med Carolina coleslaw,
chilicrème och friterad sötpotatis

Stekt sejfilé med stuvad kål, kokt
potatis och friterad purjolök.

Fisk

Vegetariskt

Havets wallenbergare med ärtor, brynt
smör och potatispuré

FREDAG

Heta risbollar med ingefära och soya.

TORSDAG

MÅNDAG-ONSDAG
Frittata med spenat, oliver, pimento,
hyvlad manchego och mojo rojo
TORSDAG-FREDAG
Cannelloni fylld med ricotta och spenat,
kryddig tomatsås, grana padano,
ruccola och vitlöksbakade tomater

Kött

Lamm i dill med timjanrostade
morötter och potatismos

Fisk
Fiskefångst med cabtcake, brynt smör,
rostad sparrisragu och potatismos

FREDAG
Kött

Oxrullader med vinbärsgräddsås,
sockerärtor och pressad Potatis

Fisk

Stekt koljafilé med remouladsås och
friterad potatis.

Vegetariskt

TORSDAG

Pestobakad lax med basilikasås,
bakad tomat och ragu med krissad
potatis

Fisk

Pocherad kolja med brynt sojasmör,
pumpacrème och friterade riskakor

Fisk

Fisk Bourgogne med rotselleri

Fisk

Kött

Äppelrökt karré med rotfruktsgratäng,
friterad kål och Calvadossky

Kött

Kött

Hemmarullade köttbullar med lingon,
pressgurka, gräddsås och potatispuré.

Vegetariskt

Ärtsoppa med pannkakor, grädde och
sylt.

FREDAG
Kött

Kycklingbiff med soltorkad tomatkräm
och örtrostad potatis.

Fisk

Laxfilé med potatis- och krabbkrokett
och sardellmajonnäs.

Vegetariskt

Kentas vegetariska lasagne.

Sirloin Steak 200g

Romansallat, rödlök, bacon, tomat,
ceasardressing, parmesant och
krutonger.

ONSDAG

ONSDAG

Hamburgare gjord på högrev och
bringa med cheddarost, bacon, sallad,
tomat, hamburgerdressing och picklad
rödlök i ett briochebröd. Serveras med
lantchips.

Fisk

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

Rödtungafilé med kräftröra och
potatisekrasé.

John Scott’s Burger 180g
Serveras medium-well

Kött

BBQ-glaserad kycklingfilé med coleslaw
och frittrad klyftpotatis

TISDAG

Skaldjursfärserad rödtunga med
hummerhollandaise, rädisor, sockerärtor
och dillslungad potatis

MÅNDAG-FREDAG

Grillad ryggbiff serverad med
rödvinssås och en grönsallad.

Bogfilé med grillad chorizo, syrad lök,
rostad majs, pimentocrème och Anya
potatis

Kött

119 kr

Vegetariskt
MÅNDAG - FREDAG
Bönbiff med råmarinerad blomkål,
kikärtsaioli och kålrotspuré

Aldardo
Kungstorget 12
www.aldardo.se/

MÅNDAG
Spaghetti Carbonara

Spaghetti, bacon, ägg, grädde,
svartpeppar och parmesanost

TISDAG
Fettuccine con Gamberetti

Fettuccine med räkor, purjolök och dill i
krämig vitvinsås

ONSDAG
Tagliatelle al pepe verde

Tagliatelle med kalvkött och
champinjoner i krämig grönpepparsås

Ceasar Salad

Shrimp Sandwic

Handskalade räkor på ett fullkornsbröd
med sallad, ägg, tomat och majonnäs.

TORSDAG
Fettuccine inferno

Dagsfärska bandspaghetti och krämig
köttförssås med paprika och chili

FREDAG
Tortellini al pesto

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

