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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 alaska pollock med tonnatokräm och kokt potatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Breaded Alaska Pollock with tonnato 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 hokifilé med basilikasås och kokt potatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Tomato and mozzarella baked Hoki fillet 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
Trevlig Kristi himmelfärdshelg! Vi har stängt och öppnar åter på måndag!
Happy Ascension weekend! We’re closed and will be open again on Monday!

 

FR EDAGFR EDAG
Trevlig Kristi himmelfärdshelg! Vi har stängt och öppnar åter på måndag!
Happy Ascension weekend! We’re closed and will be open again on Monday!

 
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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