
 HEMMA VASASTAN LUNCH V15 

      Bröd, smör, salladsbuffé, mineralvatten och kaffe ingår    

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

                                                                                          

                                                                                     MÅNDAG    

Kött: Helstekt fläskfilé med rödvinssky, tryffelaioli och råstekt potatis. (G,L) 

Fisk: Pocherad torskfilé med hummersås, kräftstjärtar och kokt potatis. (G) 

Pasta: Pasta penne med salami, tomat, oliver och parmesan.  

Dagens vegetarisk: Kikärtsbiffar med tomatsås, tzatziki och klyftpotatis. 

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:-) Entrecote med bearnaisesås och pommes (G,L) 

                                                  TISDAG    

Kött: Hjortfärsbiff med skogssvampsås och stekt potatis.  

Fisk: Pankostekt kummelfilé med dillmajonnäs och kokt potatis. (L) 

Pasta: Pasta penne med kyckling med chili, curry, bladspenat och grädde. 

Dagens vegetarisk: Kikärtsbiffar med tomatsås, tzatziki och klyftpotatis. 

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:-) Entrecote med bearnaisesås och pommes (G,L) 

                                                  ONSDAG  

Kött: Kalvgryta med paprika, tomat, chili, syltlök och basmatiris. (G,L) 

Fisk: Kokt koljalfilé med champagnesås, räkor och kokt potatis. (G) 

Pasta: Pasta penne med fläskfilé, tomat, kapris och grädde.  

Dagens vegetarisk: Kikärtsbiffar med tomatsås, tzatziki och klyftpotatis. 

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:-) Entrecote med bearnaisesås och pommes (G,L) 
                                   

                                                                                                                                                      TORSDAG    

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

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

Pasta: Pasta penne med biff, grönpeppar, dijon, rödvin och grädde.  

Dagens vegetarisk: Kikärtsbiffar med tomatsås, tzatziki och klyftpotatis. 

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:-) Entrecote med bearnaisesås och pommes (G,L) 

                                                 FREDAG     

Kött: Biff minute med chilibearnaise och kokt potatis. (G,L) 

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

Pasta: Pasta Carbonara med äggula och parmesan. 

Dagens vegetarisk: Kikärtsbiffar med tomatsås, tzatziki och klyftpotatis. 

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:-) Entrecote med bearnaisesås och pommes (G,L) 

 



 

 

                                                                                                                                                                        


