
HEMMA VASASTAN LUNCH V46  
      Bröd, smör, salladsbuffé, mineralvatten och kaffe ingår   

       Lunch serveras måndag-fredag 10:30-15:00  110:-       

                                                                                                                                                        

 

                            MÅNDAG   

Kött: Oxgryta med rödvin, syltlök, örter, champinjoner och ris. (G,L) 

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

Pasta: Pasta med kyckling, tomat, paprika, zucchini och chili. 

Dagens vegetarisk: Bön- och kikärtstragu med örtcreme och couscous.  

Alltid på Hemma Vasastan: Ceasarsallad med kyckling och bacon.   

Dagens salladstips: Ceasarsallad med grillade grönsaker och halloumi.   

Veckans tips (179:-) Lammytterfilé med rödvinssås, rostade grönsaker och pommes. (G,L) 

                                                  TISDAG   

Kött: Sweetchilibakat kycklingbröst med tomatsky, guacamole och klyftpotatis. (G) 

Fisk: Kokt torskfilé med dillkokta kantareller och kokt potatis. (G)  

Pasta: Pasta penne med fläskfilé, dijon, dragon, blomkål och grädde. 

Dagens vegetarisk: Bön- och kikärtstragu med örtcreme och couscous. 

Alltid på Hemma Vasastan: Ceasarsallad med kyckling och bacon.   

Dagens salladstips: Ceasarsallad med grillade grönsaker och halloumi.   

Veckans tips (179:-) Lammytterfilé med rödvinssås, rostade grönsaker och pommes. (G,L)                                                                                                                                                                       

                                                 ONSDAG 

Kött: Oxjärpar med gräddsås, pressgurka och stekt potatis.  

Fisk: Stekt kummelfilé med citron- kaprismajonnäs och kokt potatis. (L) 

Pasta: Pasta penne med bacon, champinjoner, broccoli och grädde.  

Dagens vegetarisk: Bön- och kikärtstragu med örtcreme och couscous.  

Alltid på Hemma Vasastan: Ceasarsallad med kyckling och bacon.   

Dagens salladstips: Ceasarsallad med grillade grönsaker och halloumi.   

Veckans tips (179:-) Lammytterfilé med rödvinssås, rostade grönsaker och pommes. (G,L)                                                                                                                                                                        

      TORSDAG   

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

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

Pasta: Pasta penne med parmaskinka, oliver, fårost och grädde.  

Dagens vegetarisk: Bön- och kikärtstragu med örtcreme och couscous.  

Alltid på Hemma Vasastan: Ceasarsallad med kyckling och bacon.   

Dagens salladstips: Ceasarsallad med grillade grönsaker och halloumi.   

Veckans tips (179:-) Lammytterfilé med rödvinssås, rostade grönsaker och pommes. (G,L)                                                                                                                                                                       

                                               FREDAG   

Kött: Biff minute med tryffelbearnaise och råstekt potatis. (G,L) 

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

Pasta: Pasta linguine med köttfärs, örter, grädde och parmesan.  

Dagens vegetarisk: Bön- och kikärtstragu med örtcreme och couscous. 

Alltid på Hemma Vasastan: Ceasarsallad med kyckling och bacon.  

Dagens salladstips: Ceasarsallad med grillade grönsaker och halloumi.   

Veckans tips (179:-) Lammytterfilé med rödvinssås, rostade grönsaker och pommes. (G,L)                                                                                                                                                                         

 

  

       
      

    
     
    
     
       

  
      

G= Tillagas utan gluten 

  
      

L= Tillagas utan laktos 

    
      

Kära gäster, om ni har önskemål om specialkost, tveka inte att fråga oss om det går att lösa. 

 

 
 

   
  
      

Dalagatan 28 11324 Stockholm 

Tel: 08 652 6088 

Måndag – Fredag 10:30-23:00 

Lördag – Söndag 13:00-23:00 

www.hemmavasastanse                                                                                   Ge oss omdöme på                   

 

  
                
                      
                          
                                      

      

            
                                                                                                                                     

 

  

                                                                                                                                      

Gilla oss på 

  

                                                                                                                                                      

Följ oss på     

  

http://www.hemmavasastanse/

