
Dagens lunch v. 7Dagens lunch v. 7 Allé ElvaAllé Elva

MÅNDAGMÅNDAG
Dagens veganska: Asiatisk tofugryta med rödcurrysås och basmatiris 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Asian red curry with tofu and basmati rice

Dagens fisk: Panerad sej med curryremoulad och kokt potatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Breaded Saithe with curry remoulade sauce and boiled potatoes

Dagens kött/ fågel: Kycklinggryta med röd curry och kokosmjölk samt basmatiris 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Chicken red curry with coconut milk and basmati rice

 

TISDAGTISDAG
Dagens veganska: Indisk daal med korianderris 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Indian daal with cilantro rice

Dagens fisk: Tomat- och mozzzarellabakad fisk med basilikasås och kokt potatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Tomato and mozzarella baked fish with basil sauce and boiled potatoes

Dagens kött/ fågel: Köttfärslimpa med svampsås, pressgurka och kokt potatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Meatloaf with mushroom sauce, homemade sweet pickles and boiled potatoes

 

ONSDAGONSDAG
Dagens veganska: Enchiladas med sojafärs och tomatsalsa 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Enchiladas with soy protein and tomato salsa

Dagens fisk: Sejfilé tikka masala med myntayoghurt och ris 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Saithe fillet Tikka Masala with mint yoghurt and rice

Dagens kött/ fågel: Högrevsburgare med saltgurka, hemgjord dressing och klyftpotatis med bearnaisesås 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Beef chuck burger with pickles and homemade dressing, served with potato wedges and Bearnaise sauce

 

TORSDAGTORSDAG
Dagens veganska: Blomkålsbiff med paprikakräm och grönsaksris 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Cauliflower patty with bell pepper crème and veggie rice

Dagens fisk: Fiskgratäng med purjolök och tomat, serveras med potatismos 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Fish au gratin with leek and tomatoes, served with mashed potatoes

Dagens kött/ fågel: Het korvgryta med grönsaksris 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Hot sausage stew with veggie rice

IDAG BJUDER VI PÅ DESSERT! SJÄLVKLART FINNS ÄVEN VEGANSKT ALTERNATIV!
 

FR EDAGFR EDAG
Dagens veganska: Pulled Oumph med picklad rödlök, coleslaw and tortillabröd 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Pulled Oumph with pickled red onion, coleslaw and tortilla bread

Dagens fisk: Citronpepparbakad lax med chilihollandaise och klyftpotatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Lemon pepper baked Salmon with chili hollandaise sauce and potato wedges

Dagens kött/ fågel: Pulled pork med picklad rödlök, coleslaw och tortillabröd 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Pulled pork with pickled red onion, coleslaw and tortilla bread

 
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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