
Dagens lunch v. 39Dagens lunch v. 39 Allé ElvaAllé Elva

MÅNDAGMÅNDAG
Dagens veganska: Kikärtsbiff med ratatouille och klyftpotatis 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Chickpea patty with ratatouille and potato wedges

Dagens fisk: Västkustgryta med aioli och kokt potatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
West coast fish chowder with aioli and boiled potatoes

Dagens kött/ fågel: Ugnsbakad svensk kycklingfilé med ratatouille och klyftpotatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Oven baked Swedish chicken fillet with ratatouille and potato wedges

 

TISDAGTISDAG
Dagens veganska: Pankopanerad blomkål med sweet chili dipp och quinoa sallad 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Panko breaded cauliflower with sweet chili dip and quinoa salad

Dagens fisk: Laxpudding med skirat smör och gröna ärtor 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Salmon pudding with sliced butter an green peas

Dagens kött/ fågel: Bouef Bourguignonne med svamp, bacon, lök och potatismos 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Beef Bourguignonne with mushroom, bacon, onion and mashed potatoes

 

ONSDAGONSDAG
Dagens veganska: Grönsaksbiff med raita och klyftpotatis 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Vegetable patty with raita and potato wedges

Dagens fisk: Ugnsbakad kolja med hollandaise och kokt potatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Oven baked Haddock with Hollandaise sauce and boiled potatoes

Dagens kött/ fågel: Högrevsburgare med goudaost, klyfpotatis och bearnaisesås 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Beef chuck burger with Gouda cheese, potato wedges and Bearnaise sauce

 

TORSDAGTORSDAG
Dagens veganska: Sojabönsbiff med tomataioli, potatisallad och ruccolapesto (utan nötter) 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Soy bean patty with tomato aioli, potato salad and arugula pesto ( no nuts)

Dagens fisk: Pocherad sejfilé med skaldjurssås och potatismos 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Poached Saithe fillet with seafood sauce and mashed potatoes

Dagens kött/ fågel: Färsbiff med pepparsås, pressgurka och potatismos 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Beef patty with pepper sauce, homemade sweet pickles and mashed potatoes

IDAG BJUDER VI PÅ DESSERT- SJÄLVKLART HAR VI VEGANSKT ALTERNATIV!
 

FR EDAGFR EDAG
Dagens veganska: Ugnsbakad selleri med rostad potatis och linshummus 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Oven baked celeriac with roasted potatoes and lentil hummus

Dagens fisk: Thailändsk fiskgryta med citron, chili och jasminris 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Thai fish stew with lemon, chili and Jasmine rice

BBQ- marinerad fläskkarré med chilibearnaise och rostad potatis 87 kr/ 82 kr / 77 kr
BBQ marinated pork collar with chili Bearnaise sauce and roasted potatoes

 
Du har väl sett att vi har erbjudanden på Karma? Skaffa appen och kolla efter Prego Södertörn som vi heter där.Du har väl sett att vi har erbjudanden på Karma? Skaffa appen och kolla efter Prego Södertörn som vi heter där.

Välkomna!Välkomna!
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