
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

FRÅN HAVET 
Stekt sejfilé med mild 
senaps- kapriscreme, 

dillkokt potatis, citron samt 
mangoldskott.  

 

DAGENS HUSMAN  
Chilistekt kycklingfilé med 
sky och småhet chili- och 

badjakyoghurt serveras med 
friterad potatis. 

 

 VEGETARISKT 
Rotsaksbiff med småhet 
chili- och badjakyoghurt 

serveras med friterad 
potatis. 

FRÅN HAVET 
Vinpocherad lättrimmad 

kojafilé med ansjovissmörsås 
serveras med potatispuré, 

baconnubb och 
ärtskottsallad. 

 

DAGENS HUSMAN  
Wallenbergare på kalvfärs 
smaksatt med Dijonsenap, 
dragon och citron serveras 
med sky, potatispuré samt 

rårörda lingon. 
 

 VEGETARISKT 
Friterade grönsaksfyllda 

samosas serveras med chili 
och limedipp, krispig 
plocksallad samt ris. 

 

FRÅN HAVET 
Pepparstekt makrill med 

vitvinsås mixad med 
ramslök serveras med 

dillkokt färskpotatis samt 
citron. 

 

DAGENS HUSMAN 
Lasagne al forno på nötfärs, 

rotselleri, tomater och 
rödvin gratinerad med 
Bechamelsås samt ost 

serveras med rusola samt 
Grana Padano. 

 

VEGETARISKT 
Paprika stekt halomi 

serveras med plocksallad, 
syrad  lök, chiliyoghurt samt 

cous cous. 
 
 

FRÅN HAVET 
Torskburgare med 

gurkyoghurt, ugnsrostade 
mandelpotatis med 

primörer samt färsk citron 
 

DAGENS HUSMAN 
Slow baked hickory Pork 

med grön BBQ, marinerade 
bönor, yoghurt samt tomat- 

& persiljaris. 
 

VEGETARISKT 
Örttekt äggplanta med 
cheddarost, grön BBQ, 

marinerade bönor, yoghurt 
samt tomat- & persiljaris. 

Persisk buffé 
Kobedi Kebab 

Lammkebab 

× 
Lammlägg 

× 
Grillade grönsaker 

VEGANSK 
× 

Djoje kebab 
Kycklingkebab 

× 
Khoresh karafs &  

Ghorme sabzi.  
VEGANSK 

× 
Falafel  

VEGANSK 

× 
Dill & berberiris 

 
Till detta plockar du fritt  

från vår goda buffé. 
 

  

VECKA 27 



 

Khoresh karafs &  

Ghorme sabzi.  
VEGANSKT 

× 

Falafel  
VEGANSK 

× 

Dill & berberiris 

 
Sen plockar ni fritt från vår härliga buffé 

Kobedi Kebab 
Lammkebab 

× 

Lammlägg 
× 

Grillade grönsaker 
VEGANSK 

× 

Djoje kebab 
Kycklingkebab 

Persisk fredags 

buffé 
srirachamajonnäs 



CAESARSALLAD 
plocksallad på roman, kyckling, bacon, 

krutonger, Grana Padano samt klassisk 

dressing. 

 
 

RÄKSALLAD 
Plocksallad med handskalade räkor, ägg, 

citron &  dillmajonnäs.  

 

SALLADSBAREN 
Plocka din egen sallad i vårt café, väg 

och betala i kassan. 

stående rätter 
Måndag – torsdag serveras alltid nygjorda sallader 


