
Dagens lunch v. 9Dagens lunch v. 9 Allé ElvaAllé Elva

MÅNDAGMÅNDAG
Dagens veganska: Pasta med skogssvampsås och rostade pumpafrön 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Pasta with forest mushroom sauce and roasted pumpkin seeds

Dagens fisk: Panerad fisk med Västkuströra och kokt potatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Breaded fish with creamy Westcoast salad and boiled potatoes

Dagens kött/ fågel: Korv stroganoff med grillad paprika och ris 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Sausage stroganoff with grilled bell peppers and rice

 

TISDAGTISDAG
Dagens veganska: Nasi goreng med blomkål, mangoghurt och papadums 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Nasi goreng with cauliflower, mangoghurt and papadums

Dagens fisk: Stekt strömming med skirat smör, lingon och potatismos 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Fried Herring with clarified butter, lingonberries and mashed potatoes

Dagens kött/ fågel: Lasagne al forno med tomat- och rödlökssallad 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Lasagna al forno with tomato and red onion salad

 

ONSDAGONSDAG
Dagens veganska: Nudelwok med sojastrimlor, grönsaker och sweet chilicrème 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Stir fry with noodles, soy bites and vegetables, served with a sweet chili dressing

Dagens fisk: Lime-och chilikryddad fiskburgare med korianderkräm och klyftpotatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Lime and chili flavoured fish burger with cilantro dressing and potato wedges

Dagens kött/ fågel: Biff á là Lindström med kaprissky och klyftpotatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Beef patty á là Lindström (with beets and capers) with a capers jus and potato wedges

 

TORSDAGTORSDAG
Dagens veganska: Indisk gryta garam masala med basmatiris 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Indian curry Garam Masala with basamti rice

Dagens fisk: Laxpudding med skirat smör, gröna ärtor och citron 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Salmon pudding with clarified butter, green peas and lemon

Dagens kött/ fågel: Skinkstek med gräddsås, svart vinbärsgelé, pressgurka och kokt potatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Baked ham with creamy gravy, black currant jelly, homemade sweet pickles and boiled potatoes

IDAG BJUDER VI PÅ DESSERT! SJÄLVKLART ÄVEN VEGANSKT ALTERNATIV!
 

FR EDAGFR EDAG
Dagens veganska: Majsfritters med mango- och chilidipp samt klyftpotatis 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Corn fritters with mango and chili dipp, served with potato wedges

Dagens fisk: Chilistekt alaska pollock med mango- och chilidipp och klyftpotatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Chili fried Alaska pollock with mango and chili dipp, served with potato wedges

Dagens kött/ fågel: Fransk färsbiff med rödvinssås och vitlöksstekt potatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
French beef patty with red wine sauce and garlic fried potatoes

 
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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