
Dagens lunch v. 20Dagens lunch v. 20 Allé ElvaAllé Elva

MÅNDAGMÅNDAG
Dagens veganska: Bakad potatis med bönröra och vitlöksghurt 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Baked potato with bean salad and garlic dressing

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

Dagens kött/ fågel: Kyckling tikka masala med basmatiris och myntayoghurt 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Chicken Tikka Masala with basmati rice and mint yoghurt

 

TISDAGTISDAG
-TACO TUESDAY! MEXICAN FIESTA!-TACO TUESDAY! MEXICAN FIESTA!

Dagens veganska: Veggie tacos med kryddad sojafärs och mexikanska tillbehör 85 kr/ 80 kr/ 75 kr
Veggie tacos with spicy soy protein and Mexican condiments

Dagens fisk: Fish tacos med friterad alaska pollock samt mexikanska tillbehör 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Fried fish tacos with Mexican condiments

Dagens kött/ fågel: Chicken tacos med kryddad kycklinglårfilé samt mexikanska tillbehör 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Chicken tacos with Mexican condiments

 

ONSDAGONSDAG
Dagens veganska: Black bean burger med vitlökscrème, picklad lök och klyftpotatis 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Black bean burger with pickled onion, garlic dressing and potato wedges

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

Dagens kött/ fågel: Nudelwok med kyckling, grönsaker och sweet chili crème 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Stir fry with noodles, vegetables and chicken, served with sweet chili dressing

 

TORSDAGTORSDAG
Dagens veganska: Pastagratäng med oliv-& pestoröra 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Baked pasta with pesto olives

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

Dagens kött/ fågel: Fransk färsbiff med rödvinssås och klyftpotatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
French beef patty with red wine sauce and potato wedges

IDAG BJUDER VI PÅ PAJ MED VANILJSÅS! SJÄLVKLART ÄVEN VEGANSKT ALTERNATIV!
 

FR EDAGFR EDAG
Dagens veganska: Morotsfritters med coleslaw och klyftpotatis 85 kr/ 80 kr/ 75 kr

Carrot fritters with coleslaw and potato wedges

Dagens fisk: Torskfilé med chimichurrimajonnäs och rostad potatis 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Cod fillet with chimichurri mayonnaise and roasted potatoes

Dagens kött/ fågel: Pulled pork med coleslaw, picklad lök och tortilla 87 kr/ 82 kr/ 77 kr
Pulled pork with coleslaw, pickled onions and tortilla

 
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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