
Dagens lunch v. 8Dagens lunch v. 8 Allé ElvaAllé Elva

MÅNDAGMÅNDAG
Dagens veganska: Broccolibiff med svampsås och kokt potatis 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Broccoli patty with mushroom sauce and boiled potatoes

Dagens fisk: Pocherad torsk med hackat ägg, vitvinssås och kokt potatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Poached Cod with chopped egg, white wine sauce and boiled potatoes

Dagens kött/ fågel: Boeuf Bourguignonne med syltlök och bacon, serveras med crème fraiche och potatismos 87 kr/ 82 kr/ 77
kr

Beef Bourguignonne with small pickled onions and bacon, served with sour cream and mashed potatoes

 

TISDAGTISDAG
Dagens veganska: Karibisk gryta med sojastrimlor och ris 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Caribbean stew with soy protein and rice

Dagens fisk: Fiskgratäng med spenat, ångad broccoli och kokt potatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Fish au gratin with spinach, steamed broccoli and boiled potatoes

Dagens kött/ fågel: Raggmunk med fläsk och rårörda lingon 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Potato pancake with pork and lightly sugared lingonberries

 

ONSDAGONSDAG
Dagens veganska: No beef burger med saltgurka, vitlöksmajonnäs och klyftpotatis 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

No beef burger with pickles, garlic mayonnaise and potato wedges

Dagens fisk: Fisksoppa ”Bohuslän” med vitlöksbröd 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Fish chowder ”Bohuslän” with garlic bread

Dagens kött/ fågel: Ugnsbakad svensk kycklingfilé gremolata och rostad paprikakräm samt klyftpotatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Oven baked Swedish chicken fillet with gremolata and roasted bell pepper crème and potato wedges

 

TORSDAGTORSDAG
Dagens veganska: Lasagne med sojafärs och tomat-& rödlökssallad 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Lasagna with soy protein and tomato and red onion salad

Dagens fisk: Champinjongratinerad sej med smörfrästa morötter och kokt potatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Saithe fillet au gratin with creamy mushrooms and buttertossed carrots, served with boiled potatoes

Dagens kött/ fågel: Fetaostfylld pannbiff med tomatsås och rostad potatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Feta cheese filled beef patty with tomato sauce and roasted potatoes

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

FR EDAGFR EDAG
Dagens veganska: Veggie taco med kryddad sojafärs, avocadokräm, tomatsalsa och tortilla 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Veggie taco with spicy soy protein, avocado crème, tomato salsa and tortilla

Dagens fisk: Fisktaco med avocadokräm, tomatsalsa och tortilla 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Fish taco with avocado crème, tomato salsa and tortilla

Dagens kött/ fågel: Nattbakad fläskkarré med bearnaisesås och potatisgratäng 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Overnight baked pork collar with Bearnaise sauce and potato au gratin

 
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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