
  
019-24 66 55 

VECKA 05 
MÅNDAG 30/1    
1) DANSK SJÖMANSBIFF (skivad potatis, lök, mustig portersky, hackad biff) samt inlagd smörgåsgurka (G+L) 
2) SESAMSTEKT JAPANSK KYCKLINGBRÖST med wokade grönsaker och cashewnötter samt apelsinskysås & basmatiris  (G+L) 
3) FLÄSKFILÉPASTA italiensk krämig sås på fläskfilé, soltorkade tomater, vitlök, rödlök, lagrad ost m.m.    
VEG) SESAMSTEKT QUORN med wokade grönsaker och cashewnötter samt apelsinskysås och basmatiris (G+L)V 

TISDAG 31/1    
1) HEMLAGADE RAGGMUNKAR med rimmat stekt fläsk, rårivna morötter och lingonsylt (L) 
2) KINAGRYTA strimlad biff, bambuskott, minimajs och vattenkastanjer m.m. i soja/svampsås samt kokt ris a(G+L) 
3) HERRGÅRDSSTEK med smakrik murkelsås och rostade rotfrukter samt krämig fransk potatisgratäng   (G) 
VEG) KINAGRYTA strimlad biff, bambuskott, minimajs och vattenkastanjer m.m. i soja/svampsås samt kokt ris (G+L) 
 
 

ONSDAG 1/2   
1) SMÖRSTEKT PANGASIUSFILÉ med smakrik dill & romdressing samt ångade primörer, citron och slungad kokpotatis  (L) 
2) WRETMANS PERSILJEJÄRPAR klassiker med gräddsås, skogsbärssylt och pressgurka samt potatismos  (G+L) 
3) SPAGHETTI CARBONARA EL CLASSICO med sås på rökt bacon, svamp, grädde, svartpeppar, parmesan och lök   
VEG) VEGO CARBONARA EL CLASSICO med sås på fejcon, svamp, grädde, svartpeppar, parmesan och lök       

TORSDAG 2/2   
1) LYXIG HUMMERSOPPA med räkor, vitfisk, färsk dill och ägg samt TUNNA PANNKAKOR med sylt & vispad grädde   
2) NATTBAKAD SKÅNESTEK äppelspäckad mör karré m gräddskysås, ångade finprimörer samt rostad potatis   (G+L) 
3) GREKISK MOUSSAKA gratinerad klassiker på skivad potatis, auberginer, zucchini, tomater och nötfärs  (G) 
VEG) GREKISK MOUSSAKA gratinerad klassiker på skivad potatis, auberginer, zucchini, tomater och vegofärs (L)  

FREDAG 3/2   
1) GRILLSPETT SOUVLAKI på fläskfilé med paprikasås, tzatziki och grillgrönsaker samt grekisk klyftpotatis  (G) 
2) GRÄDDSTUVAD PYTT I PANNA parkens egen stuvade ox- och fläskpytt med inlagda rödbetor och stekt ägg (G+L) 
3) CURRYPASTA med strimlad kycklinglårfilé, wokade finstrimlade grönsaker i ljuvlig gul currysås   
VEG) GRILLSPETT SOUVLAKI på oumph och grönsaker samt paprikasås, tzatziki och grillgrönt och grekisk klyftpotati (G) 
 
VECKANS SALLAD:  KYCKLINGKEBAB SALLAD MED RÖDLÖK OCH PAPRIKA M.M. OCH KEBABDRESSING  
VECKANS PASTASALLAD:  GREKISK PASTASALLAD MED FETAOST, SOLTORKADE TOMATER  OLIVER M.M. SAMT VINEGRETTE 
G = Glutenfri L = Låglaktos 

 


