MENYER OCH PRISER Helgen 20 - 22 mars
Här kommer lite menyer och priser inför helgen som utlovat. Vissa ändringar kan komma att
göras i sista stund men ungefär så här kommer det se ut. Vi kommer heller inte ha råd att ta
in extrapersonal så vi ska försöka genomföra detta "inom familjen" så hav tålamod med oss
och vi hoppas innerligt att vi ses i helgen!
VARMT VÄLKOMNA!
MENY FREDAG - VARDAGSRUMMET:
Kavring med rökt lax /eller rostbiff med pepparrotscréme 65:Morotssoppa med kokos och ingefära 75:Biff med klyftpotatis och café de parissmör 165:Fetaost- och soltorkadtomatfylld kycklingfilé med svamprisotto 150:Hamburgare med ost, bacon, dressing och pommes 150:Fish and chips med dillmayo 150:Vegetarisk lasagne 135:Köttfärslimpa med gräddsås, kokt potatis och lingon 150:Kanel och ingefärskokt päron med glass 65:Bärpaj med vaniljgrädde. 55:DRIVE THROUGH:
Hamburgare med ost, bacon , dressing och pommes 140:Fish and chips med dillmayo 140:Vegburgare på soyafärs med picklade rödlök, dressing, sallad och pommes 140:LUNCHMENY LÖRDAG OCH SÖNDAG som även kan tas med som take-away och ätas
utomhus (smör, bröd, kaffe och måltidsdryck ingår):
Fetaost- och soltorkadtomatfylld kycklingfilé med risotto 150:Saffransdoftande fisk- och skaldjursgryta 150:Biff med klyftpotatis och café de parissmör 165:Vegetarisk lasagne 135:Broccoli och fetaostpaj med sallad och dressing 100:Morotssoppa med kokosmjölk och ingefära(vegansk): 75:Det går även att beställa MATSÄCK att ta med i skogen innehållandes:
1 termos med antingen kaffe/thé/choklad
Nybakt bröd
1 lunchlåda med antingen: Pastasallad med salsiccia, soltorkade tomater, ruccola och oliver
(går också att få vegetarisk) eller rostbiff med potatissallad.
1 flaska egengjord päronsaft.
1 muffins
Pris för matsäck är 150:FIKAKORG:
1 termos kaffe/thé/varm choklad
Nybakt bröd med stekt ägg (och kaviar för de som vill)
1 flaska päronsaft 1 muffins
Pris för fikakorg: 100:-

Vi kommer även att sälja olika smarriga och matiga mackor på hembakt bröd och gott
fikabröd både lördag och söndag.
Matlådor till försäljning kostar 70:-/st.
Välj mellan:
* Fiskgratäng på torskrygg med dillsås och hemgjort mos
* Lasagne (fryst)
* Vegetarisk lasagne på soyafärs
* Currykyckling med champinjoner och ris
Fler kan tillkomma.

