
 HEMMA VASASTAN LUNCH V33   
      Bröd, smör, salladsbuffé, mineralvatten och kaffe ingår    

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

                                                                                          

                                                                                     MÅNDAG    

Kött: Helstekt fläskytterfilé med rosmarinsky, chiliaioli och rostad potatis. (G,L) 

Fisk: Stekt kummelfilé med dansk remouladsås och kokt färskpotatis. (L)  

Pasta: Pasta penne med kyckling, blandsvamp och grädde.  

Dagens vegetarisk: Bön- och kikärtsragu med hummus och couscous. (vegan, L) 

Alltid på Hemma Vasastan: Ceasarsallad med kyckling och bacon.    

Dagens salladstips: Ceasarsallad med grillade grönsaker och halloumi.  

Veckans tips (189:-) Kalventrecote med rödvinssky och potatisgratäng. (L)  

                                                  TISDAG    

Kött: Pannbiff med grönpepparsås, saltgurka och stekt potatis.  

Fisk: Pocherad koljafilé med vitvin- och saffransås, grön sparris och kokt färskpotatis. (G)   

Pasta: Pasta penne med fläskfilé, tomat, oliver och fårost.   

Dagens vegetarisk: Bön- och kikärtsragu med hummus och couscous. (vegan, L) 

Alltid på Hemma Vasastan: Ceasarsallad med kyckling och bacon.    

Dagens salladstips: Ceasarsallad med grillade grönsaker och halloumi.    

Veckans tips (189:-) Kalventrecote med rödvinssky och potatisgratäng. (L)  

                                                 ONSDAG  

Kött: Schnitzel med rödvinssås, kaprissmör och stekt potatis.  

Fisk: Kokt torskfilé med ägg- och dillsås, räkor och kokt potatis. (G) 

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

Dagens vegetarisk: Bön- och kikärtsragu med hummus och couscous. (vegan, L) 

Alltid på Hemma Vasastan: Ceasarsallad med kyckling och bacon.    

Dagens salladstips: Ceasarsallad med grillade grönsaker och halloumi.    

Veckans tips (189:-) Kalventrecote med rödvinssky och potatisgratäng. (L)   

                                                                                                                                                                              TORSDAG    

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

Fisk: Halstrad laxfilé med spenathollandaise och kokt färskpotatis. (G,L)  

Pasta: Pasta penne med scampi, fänkål, bladspenat och tomat. (L) 

Dagens vegetarisk: Bön- och kikärtsragu med hummus och couscous. (vegan, L) 

Alltid på Hemma Vasastan: Ceasarsallad med kyckling och bacon.    

Dagens salladstips: Ceasarsallad med grillade grönsaker och halloumi.    

Veckans tips (189:-) Kalventrecote med rödvinssky och potatisgratäng. (L)                                      

                                                    FREDAG    

Kött: Biff minute Black and White med råstekt potatis. (G,L)    

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

Pasta: Spenat- och ricottafyllda cannellonis med tomatsky och spenatsallad.   

Dagens vegetarisk: Bön- och kikärtsragu med hummus och couscous. (vegan, L) 

Alltid på Hemma Vasastan: Ceasarsallad med kyckling och bacon.    

Dagens salladstips: Ceasarsallad med grillade grönsaker och halloumi.    

Veckans tips (189:-) Kalventrecote med rödvinssky och potatisgratäng. (L)                                      

 

  



  

                                                                                                                                                                        


