Lunchmeny
Måndag den 11 januari till fredag den 15 januari 1100–1400
Sallad, dressing, nybakat Brunkan-bröd med smör/spreads/röror och kaffe ingår
Salad, dressing, freshly baked Brunkan-bread with butter/spreads and coffee included

Grön Måndag
Grön curry med tempurafriterad blomkål och nudlar 145:Green curry with tempura fried cauliflower and noodles

Tisdag
Kalvgryta med vitt vin, rotsaker och broccoli 140:Veal stew with white wine, root vegetables and broccoli

Onsdag
Pasta penne med bladspenat, grädde, vin och varmrökt lax 140:Pasta penne with spinach, cream, wine and hotsmöked salmon

Torsdag
Grillat majskycklingbröst med timjansky och västerbottengratäng 140:Grilled corn chicken breast with thymegravy and västerbottengratin

Fredag

Ljummen Salad Niçoise med halstrad tonfisk, haricots verts och ägg 145:Lukewarm Salad Niçoise with seared tuna, haricots verts and eggs

-------------------------------------------------

Veckans omelett
Sparrisstuvning och ost 145:Asparagus stew and cheese

Veckans sallad
Sallad med grönsaker och ris, kyckling, morot koriander och kokosdressing 150:Salad with vegetables and rice, chicken, carrot coriander and coconut dressing

Veckans vegetariska
Halloumi Club Sandwich med picklad rödlök, tryffelmajonäs, tomat och pommes 155:Halloumi Club Sandwich with pickled red onion, trufflemayonnaise, tomato and french fries

Veckans soppa
Rödbetsoppa med fetatoast 140:Beetroot soup with feta toast

-------------------------------------------Veckans tips
Ångad skreirygg med riven pepparrot, vår hollandaisesås, fänkålscrudité och kokt potatis 185:Steamed skrei loin with grated horseradish, our hollandaisesauce, fennel crudité and boiled potatoes

Steak Minute med tomatsallad, pommes och vår bearnaisesås 175:Steak Minute with french fries, tomato salad and bearnaise sauce

Vi använder oss i möjligaste mån av närproducerade grönsaker, alltid av svenskt kött, alltid av
svensk kyckling och alltid av MSC märkt fisk.
We use locally produced vegetables, always of Swedish meat, always of Swedish chicken and always by
MSC labeled fish.
Har du allergier eller frågor om våra ingredienser, fråga gärna vår personal
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