
Dagens lunch v. 18Dagens lunch v. 18 Allé ElvaAllé Elva

MÅNDAGMÅNDAG
Dagens veganska: Broccolibiff med tartarsås och potatisstomp 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Broccoli patty with tartar sauce and potato mash

Dagens fisk: Pankostekt sej med tartarsås och potatismos 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Panko breaded Saithe with tartar sauce and mashed potatoes

Dagens kött/ fågel: Köttbullar med gräddsås, lingonsylt och kokt potatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Meatballs with creamy gravy, lingonberry jam and boiled potatoes

 

TISDAGTISDAG
Dagens veganska: Morotsfritters med röd curry- och kokossås och kokosris 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Carrot fritters with red curry and coconut sauce and coconut rice

Dagens fisk: Asiatisk hoki med röd currysås och kokosris 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Asian Hoki with red curry sauce and coconut rice

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 picklad lök, srirachamajonnäs och klyftpotatis 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

No beef burger with pickled red onion, Sriracha mayonnaise and potato wedges

Dagens fisk: Fisksoppa med tomat och fänkål samt hemslagen aioli och krutonger 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Fish chowder with tomato and fennel and homemade aioli and croutons

Dagens kött/ fågel: Ugnsbakad svensk kycklingfilé med dragongräddsås och ris 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Oven baked Swedish chicken fillet with creamy tarragon sauce and rice

 

TORSDAGTORSDAG
Dagens veganska: Friterad tofu med chilikräm och rostad potatis 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Fried tofu with chili dressing and roasted potatoes

Dagens fisk: Limestekt fisk med chilikräm och rostad potatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Lime fried fish with chili dressing and roasted potatoes

Dagens kött/ fågel: BBQ- kyckling med rökig tomatsås, ris och chilirostad majs 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
BBQ chicken with smoky tomato sauce, rice and chili roasted corn

IDAG BJUDER VI PÅ DESSERT! SJÄLVKLART ÄVEN VEGANSKT ALTERNATIV!
 

FR EDAGFR EDAG
Dagens veganska: Rotselleri med örttäcke, vitvinssås och kokt potatis 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Herb crusted celeriac with white wine sauce and boiled potatoes

Dagens fisk: Torsk med örttäcke, vitvinssås och kokt potatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Herb crusted Cod with white wine sauce and boiled potatoes

Dagens kött/ fågel: Helstekt kotlettrad med bearnaisesås och klyftpotatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Whole baked pork chop with Bearnaise sauce and potato wedges

 
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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