
Dagens lunch v. 49Dagens lunch v. 49 Allé ElvaAllé Elva

Under rådande omständigheter så är vi tvungna att minska vårt utbud på dagens rätter. Vi har därför valt att ersätta dagens
veganska rätt med veganska matlådor. De kommer att finnas till försäljning i vår cafémonter inne i restaurangen men går att

betala även i våra självbetjäningskassor, välj då Veckans pasta 75 kr då vi valt att sälja dessa lådor till reducerat pris. Det
ingår som vanligt sallad, bröd och kaffe. Det kommer att finnas flera olika rätter att välja på dagligen. Välkomna!

From den 30/11 2020 har vi öppet 8:30-13:00. Lunch serveras 10:30-13:00.

MÅNDAGMÅNDAG
Dagens fisk: Fiskarfruns fiskgratäng smaksatt med dijon, pepparrot och persilja, serveras med kokt potatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr

Fish au gratin, flavoured with Dijon, horseradish and parsley, served with boiled potatoes

Dagens kött/ fågel: Grillad svensk kycklingfilé med citron- och parmesansås samt rostade rotfrukter 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Grilled Swedish chicken fillet with lemon and parmesan sauce, served with roasted root vegetables

 

TISDAGTISDAG
Dagens fisk: Pocherad torsk med vitvinssås, ägg, dill och kokt potatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr

Poached Cod with white wine sauce, egg, dill and boiled potatoes

Dagens kött/ fågel: Chili con carne med ris och smetana 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Chili with rice and Smetana

 

ONSDAGONSDAG
Dagens fisk: Torskpiccata med smakrik tomatsås och ris 87 kr/ 82 kr/ 77 kr

Cod Piccata with flavourful tomato sauce and rice

Dagens kött/ fågel: Ostgratinerad falukorv med potatismos och tomatsås 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Cheese baked Falu sausage with mashed potatoes and tomato sauce

 

TORSDAGTORSDAG
Dagens fisk: Asiatisk fiskgryta serveras med koriander doftande basmatiris 87 kr/ 82 kr/ 77 kr

Asian fish stew served with cilantro scented Basmati rice

Dagens kött/ fågel: Burritos med nötfärs samt pico de gallo samt vitlöksmajonnäs87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Burrito with ground beef, Pico de and garlic mayonnaise

IDAG BJUDER VI PÅ DESSERT! SJÄLVKLART HAR VI ÄVEN VEGANSK SÅDAN!IDAG BJUDER VI PÅ DESSERT! SJÄLVKLART HAR VI ÄVEN VEGANSK SÅDAN!
 

FR EDAGFR EDAG
Dagens fisk: Fish taco med tortillabröd, pico de gallo och avocadodressing 87 kr/ 82 kr/ 77 kr

Fish taco with tortilla, Pico de gallo and avocado dressing

Dagens kött/ fågel: Helstekt fläskkotlett med rödvinssky, vitlöksdoftande råstekt potatis, haricots verts och baconströssel 87
kr/ 82kr/ 77 kr

Whole baked pork chop with red wine jus, fried raw potatoes, haricots verts and crispy bacon bits

 
Med reservation för ändringar.

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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