
 HEMMA VASASTAN LUNCH V25 

      Bröd, smör, salladsbuffé, mineralvatten och kaffe ingår 

      Lunch serveras måndag-fredag 10:30-15:00  130:-     (Avhämtning 120:-)   
                                                                                          

                                                                                     MÅNDAG    

Kött: Lime- och chilibakat kycklingbröst med rostad paprikasås, guacamole och klyftpotatis.  

Fisk: Pocherad koljafilé med vitvin- och gräslökssås, räkor och kokt färskpotatis. 

Pasta: Pasta penne med fläskfilé, tomat, basilika och fetaost. 

Dagens vegetarisk: Vegetarisk lasagne med tomatsky och liten blandsallad. 

Caesarsallad kyckling: Med kyckling och bacon. 

Caesarsallad halloumi: Med halloumi och grillade grönsaker  

Caesarsallad special (149): Med kyckling, bacon, halloumi och grillade grönsaker. 

Veckans tips (189:-) Halstrad tonfisk med hollandaise, grön sparris och kokt färskpotatis. 

                                                  TISDAG    

Kött: Nötfärsbiff med balsamicosky, chiliaioli och rostad potatis.  

Fisk: Kokt torskfilé med pepparrotssås, rostad fänkål och kokt färskpotatis.  

Pasta: Pasta penne med kyckling, paprika, zucchini, oliver och grädde.  

Dagens vegetarisk: Vegetarisk lasagne med tomatsky och liten blandsallad. 

Caesarsallad kyckling: Med kyckling och bacon. 

Caesarsallad halloumi: Med halloumi och grillade grönsaker  

Caesarsallad special (149): Med kyckling, bacon, halloumi och grillade grönsaker. 

Veckans tips (189:-) Halstrad tonfisk med hollandaise, grön sparris och kokt färskpotatis. 

                                                  ONSDAG  

Kött: Biff minute med chilibearnaise och råstekt potatis.  

Fisk: Fisk- och skaldjurssopa med aioli. 

Pasta: Spenat- och ricottafyllda cannelonis med kantarellsås och pesto. 

Dagens vegetarisk: Vegetarisk lasagne med tomatsky och liten blandsallad. 

Caesarsallad kyckling: Med kyckling och bacon. 

Caesarsallad halloumi: Med halloumi och grillade grönsaker  

Caesarsallad special (149): Med kyckling, bacon, halloumi och grillade grönsaker. 

Veckans tips (189:-) Halstrad tonfisk med hollandaise, grön sparris och kokt färskpotatis. 

                                                                                                                                                      TORSDAG    

Kött: Wallenbergare med rårörda lingon, gröna ärtor, skirat smör och potatismos.    

Fisk: Rimmad lax med dill- och gräslökstuvad potatis.  

Pasta: Pasta penne med biff, chili, dijon, champinjoner, rödvin och grädde.  

Dagens vegetarisk: Vegetarisk lasagne med tomatsky och liten blandsallad. 

Caesarsallad kyckling: Med kyckling och bacon. 

Caesarsallad halloumi: Med halloumi och grillade grönsaker  

Caesarsallad special (149): Med kyckling, bacon, halloumi och grillade grönsaker. 

Veckans tips (189:-) Halstrad tonfisk med hollandaise, grön sparris och kokt färskpotatis. 

                                                 FREDAG     

Ingen lunchservering – Midsommarafton 
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