
 

                                                                    
       

 
 

Vi tar ställning för en bättre miljö och serverar och dricker färskt, nyttigt och lokalproducerat kranvatten istället för förpackat 

vatten. Inga förpackningar betyder inget avfall, inga transporter och inga utsläpp! 

 

 

Meny vecka 3 

 

Dagens rätt/ meal of the day 

Måndag: Italiensk bratwurst med smörstekt haricots Verts, samt råstekta potatis & senaps crème 

Monday Italian bratwurst served with butter fried haricots verts, raw fried potatoes and a mustard crème 

 

Tisdag: Nattbakad fläsksida med rotselleri puré smaksatt med brynt smör samt pepparrotssås med smak av lagrad cheddar  

Tuesday Night Baked pork belly served with a celeriac puré, browned butter and a cheddar & horseraddish sauce 

 

Onsdag: Arenas grovskurna pyttipanna med stekt ägg & inlagda rödbetor  

Wednesday IFU's chunky hash served with fried eggs and pickled beetroots 
 

Torsdag: Stekt fläsk med löksås och kokt potatis  

Thursday  

 Roasted pork belly and onion sauce served with potatoes 

Fredag: Ugnsbakad majskyckling med rostad potatis & en dragon och parmesan crème 

Friday Oven baked chicken served with roasted potatoes and a parmesan & tarragon crème 

 

 

Måndag-Onsdag/ Monday-wednesday 

Kött: Kalvfärslimpa med rostad rotfrukter samt en pepparsås och rårörda lingon  

Meat: Meatloaf from veal served with roasted root crops and a parmesan & tarragon crème 

Vegetarisk: Morot och sötpotatisbiffar med en bulgursallad samt en Chevré crème  

Veg: Carrot and sweet potatoe patties served with a bulgur sallad and a chevré crème 
 

Torsdag-Söndag/ Thursday-sunday 

Kött: Ungersk gulasch med kokt potatis och crème fraiche  

Meat: Hungarian goulash served with potatoes and crème fraiche 

 

Vegetarisk: Gulasch med kokt potatis och crème fraiche 

Veg: Hungarian goulash served with potatoes and crème fraiche 

 

 

 

Veckans soppa/Week`s soup  

Svampsoppa med timjan och krutonger  

Mushroom soup with thyme and croutons 
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Helgmeny/Weekend menu 
 

Dagens rätt/ meal of the day  

 

Lördag: Korvstroganoff med ångkokt ris  

Saturday Sausage stroganoff served with steamed rice 

 

Söndag: Panerad kolja med dansk remouladsås och kokt potatis  

Sunday Breaded haddock served with remoulade and potatoes 
 

Lördag –Söndag/ Saturday-sunday 

Kött: Ungersk gulasch med kokt potatis och crème fraiche  

Meat: Hungarian goulash served with potatoes and crème 

 

Vegetarisk: gulasch med kokt potatis och crème fraiche 

Vegetarian : Hungarian goulash served with potatoes and crème fraiche 
 


