
 HEMMA VASASTAN LUNCH V23   
      Bröd, smör, salladsbuffé, mineralvatten och kaffe ingår    

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

                                                                                          

                                                                                     MÅNDAG    

Kött: Plommonspäckad fläskkarré med gräddsås, hemlagat äppelmos och kokt färskpotatis. (G) 

Fisk: Pocherad koljaloins med vitvin- och gräslökssås, räkor och kokt färskpotatis. (G)  

Pasta: Pasta linguine med mozzarella, basilika och tomat.   

Dagens vegetarisk: Spenat- och ricottafyllda cannelonis med tomatsky och blandsallad.  

Alltid på Hemma Vasastan: Ceasarsallad med kyckling och bacon.    

Dagens salladstips: Ceasarsallad med grillade grönsaker och halloumi.  

Veckans tips (189:-) Räksallad med grön sparris, ägghalvor och dillmajonnäs. (G,L)  

                                                  TISDAG    

Kött: Nötfärsbiff med rosmarinsky, fetaostcreme och klyftpotatis.   

Fisk: Kokt torskfilé med dill- och kräftsås, bladspenat och kokt färskpotatis. (G)   

Pasta: Pasta penne med fläskfilé, gorgonzola, örter och grädde.   

Dagens vegetarisk: Spenat- och ricottafyllda cannelonis med tomatsky och blandsallad.  

Alltid på Hemma Vasastan: Ceasarsallad med kyckling och bacon.    

Dagens salladstips: Ceasarsallad med grillade grönsaker och halloumi.    

Veckans tips (189:-) Räksallad med grön sparris, ägghalvor och dillmajonnäs. (G,L)  

                                                 ONSDAG  

Kött: Pestobakat kycklingbröst med rostad paprikasås och klyftpotatis. (G)  

Fisk: Halstrad gösfilé med dillkokta kantareller och kokt färskpotatis. (G) 

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

Dagens vegetarisk: Spenat- och ricottafyllda cannelonis med tomatsky och blandsallad. 

Alltid på Hemma Vasastan: Ceasarsallad med kyckling och bacon.    

Dagens salladstips: Ceasarsallad med grillade grönsaker och halloumi.    

Veckans tips (189:-) Räksallad med grön sparris, ägghalvor och dillmajonnäs. (G,L)  

                                                                                                                                                                                  TORSDAG    

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

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

Pasta: Pasta penne med salami, rucola, oliver och tomat. (L)  

Dagens vegetarisk: Spenat- och ricottafyllda cannelonis med tomatsky och blandsallad. 

Alltid på Hemma Vasastan: Ceasarsallad med kyckling och bacon.    

Dagens salladstips: Ceasarsallad med grillade grönsaker och halloumi.    

Veckans tips (189:-) Räksallad med grön sparris, ägghalvor och dillmajonnäs. (G,L)                                               

                                                    FREDAG    

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

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

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

Dagens vegetarisk: Spenat- och ricottafyllda cannelonis med tomatsky och blandsallad. 

Alltid på Hemma Vasastan: Ceasarsallad med kyckling och bacon.    

Dagens salladstips: Ceasarsallad med grillade grönsaker och halloumi.    

Veckans tips (189:-) Räksallad med grön sparris, ägghalvor och dillmajonnäs. (G,L)  

 

 

 



  

  

                                                                                                                                                                        


