
Dagens lunch v. 40Dagens lunch v. 40 Allé ElvaAllé Elva

MÅNDAGMÅNDAG
Dagens veganska: Bönbiff med tzatziki och grönsaksris 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Bean patty with tzatziki nd vegetable rice

Dagens fisk: Ruccolapestobakad koljafilé med potatismos och vitvinssås 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Arugula pesto baked Haddock fillet with mashed potatoes and white wine sauce

Dagens kött/ fågel: Kalvfärsbiff med lingongräddsås och potatismos 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Veal patty with creamy lingonberry gravy and mashed potatoes

 

TISDAGTISDAG
Dagens veganska: Svart bönbiff med rödlöksmajonnäs och bulgurpytt 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Black bean patty with red onion mayonnaise and bulgur hash

Dagens fisk: Örtmarinerad sejrygg med rödlöksmajonnäs och kokt potatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Herbmarinated Saithe back with red onion mayonnaise and boiled potatoes

Dagens kött/ fågel: Stekt fläsk med löksås och kokt potatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Fried pork belly with creamy onion sauce and boiled potatoes

 

ONSDAGONSDAG
Dagens veganska: Falafel med baba ganoush, tomat- & rödlökssallad samt libabröd 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Falafel with Baba Ganoush, tomato and red onion salad and Liba bread

Dagens fisk: Paella med sej, kolja och musslor samt hemslagen aioli 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Paella with Saithe, Haddock and mussels, served with homemade aioli

Dagens kött/ fågel: Asiatisk kycklinggryta med chili och kokosmjölk, serveras med ris 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Asian chicken stew with chili and coconut milk, served with rice

 

TORSDAGTORSDAG
Dagens veganska: Kinesisk grönsaksgryta chop suey med Vegme bites och ris 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Chinese vegetable stew Chop Suey with Vegme soy bites and rice

Dagens fisk: Piccata på kummel med tomatsås och ris 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Hake Piccata with tomato sauce and rice

Dagens kött/ fågel: Lammfärsbiff med tzatziki, tomat- och löksallad samt rostad potatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Lamb patty with tzatziki, tomato and onion salad, served with roasted potatoes

 

FR EDAGFR EDAG
Dagens veganska: Broccolibiff med bönsallad, ruccolakräm och stekt potatis 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Broccoli patty with bean salad, arugula crème and fried potatoes

Dagens fisk: Skaldjurssoppa med kummel, sej och rotfrukter, serveras med ostgratinerat bröd 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Seafood chowder with Haddock, Saithe and root vegetables, served with cheesy bread au gratin

Dagens kött/ fågel: Chimichurrimarinerad fläskkarré med tomatsky och stekt potatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Chimichurri marinated pork collar with tomato jus and fried potatoes

Dagens pasta: Pasta med mexikansk krämig tomatsås med paprika, lök och korv 75 kr
Pasta with mexican creamy tomato sauce with peppers, onion and sausage

 
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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