
    
072-454 27 77 / info@restaurangparken.se 

VECKA 14 

G = Glutenfri L = Låglaktos 

GLAD PÅSK! 
 
 

 
 

OBS! Vecka 15 har vi endast 2st leveranser. Måndag och Torsdag. 
Väldigt viktigt att beställning för vecka 16 lämnas till chaufför på torsdagen, eller via telefon senast 
Torsdag kl 14:00 (072-454 27 77 eller 019-24 66 55, alternativt e-post: info@restaurangparken.se 

 
Välj mat för Tisdag, Onsdag, Torsdag - LEVERANS MÅNDAG 3/4 
 

1) HELSTEKT FLÄSKFILÉ PROVENCAL med bladspenat, tomat och vitlök samt grillgrönsaker och potatiskaka  (G+L) 
2) HUSETS CHILI CON CARNE mexikansk het nötfärsgryta med bönor, majs, paprika samt guacamolekräm och ris   (G+L)   
3) PARKENS PEPPARPASTA pastaspiraler med tärnad rostbiff och grönsaker i krämig gorgonzolasås     
4) UGNSBAKAD KYCKLINGFILÉ med soltorkad tomatsås, grillgrönsaker och ugnsbakad klyftpotatis  (G+L) 
5) FISKWALLENBERGARE smakrika fiskburgare med hummersås, ångade primörer, citron och smörigt potatismos (L) 
6) PARKENS HOVMÄSTARBIFF lyxig oxfärsbiff m senap, persilja samt gräddig skysås, rårörda lingon & fräst potatis (G+L)  
7) VEG) VEGETARISK CHILI CON CARNE mexikansk vegofärsgryta med bönor, majs, paprika samt guacamolekräm & ris  (G)   
8) VEG) PARKENS PEPPARPASTA pastaspiraler med champinjoner och tärnad quorn och grönsaker i krämig gorgonzolasås 
9) VEG) PARKENS HOVMÄSTARBIFF vego biff m senap, persilja samt gräddig skysås, rårörda lingon & fräst potatis (G+L) 
 

Välj mat för Fredag, Lördag, Söndag, Måndag - LEVERANS TORSDAG 6/4 
 

1) KLASSISK ÄRTSOPPA MED RIMMAT FLÄSK samt FRASIGA TUNNA PANNKAKOR med sylt & vispad grädde   
2) PÅSKTALLRIK rimmad skinka, prinskorv, Läckökorv, räkomelett, dillbakad lax, örtslungad delikatesspotatis  (G+L) 
3) HEMLAGADE RAGGMUNKAR med rimmat stekt fläsk, rårivna morötter och lingonsylt (L) 
4) GREKISK MOUSSAKA ostgratinerad grekisk klassiker på skivad potatis, auberginer, zucchini, tomater och nötfärs  (G) 
5) CRISPBAKAD HAVSKATTSFILÉ fina fisken med skagendressing & citron samt marinerade grönsaker & dilligt potatismos   
6) KEBABTALLRIK smakrik stekt nötkebab, med grillgrönsaker och cremefraiche sås samt buljongkokt ris (L)                          
7) VEG) KLASSISK ÄRTSOPPA MED FRANSKA ÖRTER samt FRASIGA TUNNA PANNKAKOR med sylt & vispad grädde      
8) VEG) GREKISK MOUSSAKA ostgratinerad grekisk klassiker på skivad potatis, auberginer, zucchini, tomater & vegfärs (G) 
9) VEG) GRÄDDSTUVAD PYTT I PANNA parkens egen stuvade vegopytt med inlagda rödbetor och stekt ägg (G+L) 
 
Då leveranser i vissa fall kan ske på eftermiddagen/kvällen så rekommenderar vi beställning av matlådor för kommande 

dagar (i stället för att äta maten samma dag som den levereras). 

NAMN: 

ADRESS: 


