
 HEMMA VASASTAN LUNCH V4 

      Bröd, smör, salladsbuffé, mineralvatten och kaffe ingår    

       Lunch serveras måndag-fredag 10:30-15:00  120:-        

                                                                                          

                                                                                     MÅNDAG    

Kött: Fläsknoisette med dijonbearnaise och råstekt potatis. (G,L) 

Fisk: Ångad koljarygg med hummersås, räkor och kokt potatis. (G) 

Pasta: Pasta penne med biff, tomat, mozzarella, basilika och oliver.  

Dagens vegetarisk: Krämig potatis- och purjolökssoppa med vitlöksbröd. 

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 dillhollandaise, grillade grönsaker och potatis. (G) 

                                                  TISDAG    

Kött: Boeuf Bourguignon med saltgurka och potatismos. (G) 

Fisk: Stekt strömming med skirat smör och potatismos.   

Pasta: Pasta penne med kyckling, paprika, zucchini, chili och tomat. (L)  

Dagens vegetarisk: Krämig potatis- och purjolökssoppa med vitlöksbröd. 

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 dillhollandaise, grillade grönsaker och potatis. (G) 

                                                  ONSDAG  

Kött: Nötfärsbiff med bacon- och kaprisgräddsås och rostad potatis.  

Fisk: Pocherad torskfilé med vitvin- och purjolökssås, räkor och kokt potatis. (G) 

Pasta: Pasta penne med fläskfilé, rödvin, champinjoner, dijon och grädde.  

Dagens vegetarisk: Krämig potatis- och purjolökssoppa med vitlöksbröd. 

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 dillhollandaise, grillade grönsaker och potatis. (G) 
                                   

                                                                                                                                                      TORSDAG    

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

Fisk: Halstrad laxfilé med hummerhollandaise och kokt potatis. (G,L)  

Pasta: Pasta penne med scampi, tomat, vitvin, blekselleri och bladspenat.  

Dagens vegetarisk: Krämig potatis- och purjolökssoppa med vitlöksbröd. 

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 dillhollandaise, grillade grönsaker och potatis. (G) 

                                                 FREDAG    

Kött: Skomakarlåda. (G) 

Fisk: Fisk- och skaldjursgryta med aioli. (G,L)  

Pasta: Pasta linguine med rökt lax, vitvin, grädde och bladspenat.  

Dagens vegetarisk: Krämig potatis- och purjolökssoppa med vitlöksbröd. 

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 dillhollandaise, grillade grönsaker och potatis. (G) 

 



 

 

                                                                                                                                                                        


