
Dagens lunch v. 48Dagens lunch v. 48 Allé ElvaAllé Elva

MÅNDAG 21/11MÅNDAG 21/11
Dagens veganska: Hemgjord grönsaksbiff ekologiskt ris paprikakräm & linssallad 99 kr/ 87 kr

Homemade vegetable patty with rice bellpeppercream& lentilsallad

Dagens fisk: Fiskgratäng med citron och spenat serveras med potatismos 99 kr/ 87 kr
Fish gratin with lemon and spinach served with mashed potatoes

Dagens kött/ fågel: Tandoorikyckling med basmatiris och raita 99 kr/ 87 kr
Tandoori chicken with basmati rice and raita

Dagens pasta: Pasta al ragu på högrev& sidfläsk 79 kr/ 79 kr
Pasta al ragu with chuck& bacon

 

TISDAG 22/11TISDAG 22/11
Dagens veganska: Sesamstekt Tofu med grönsaksris och sojadipp 99 kr/ 87 kr

Sesame fried tofu with vegetable rice and soy dip

Dagens fisk: Pankopanerad fisk med kokt ekologisk potatis och kall dillsås
Battered fish with boiled organic potatoe and cold dillsauce

Dagens kött/ fågel: Pannbiff stekt potatis svampgräddsås & karamelliserad lök 99 kr/ 87 kr
Beef patty fried potatoes mushroomsauce & caramellized onion

Dagens pasta: Pasta med gräddig tomatsås&fetaost 79 kr/ 79 kr
Pasta with creamy tomatosauce& fetacheese

 

ONSDAG 23/11ONSDAG 23/11
Dagens veganska: Palak Daal med basmatiris och libabröd 99 kr/ 87 kr

Palak Daal with basmati rice and liba bread

Dagens fisk: Fransk fisksoppa med saffransaioli serveras med focaccia 99 kr/ 87 kr
French fish soup with saffron aioli served with focaccia

Dagens kött/ fågel: Sticky chicken med basmatiris och asiatisk kålsallad 99 kr/ 87 kr
Sticky chicken with basmati rice and Asian cabbage salad

Dagens pasta: Pasta med spenat&färskost 79 kr/ 79 kr
Pasta with spinach&cream cheese

 

TORSDAG 24/11TORSDAG 24/11
Dagens veganska: Veganfärsfylld paprika med bulgur och tomatsalsa 99 kr/ 87 kr

Vegan mince stuffed peppers with bulgur and tomato salsa

Dagens fisk: Tikka masalasej med basmatiris och myntayoghurt serveras med naanbröd 99 kr/ 87 kr
Tikka masala saithe with basmati rice and mint yogurt served with naan bread

Dagens kött: Högrevschili med smetana och saltgurka 99 kr/ 87 kr
Beef chuck chili with sour cream and pickles

Dagens pasta: Pasta med kycklinggräddsås 79 kr/ 79 kr
Pasta with creamy chicken

DESSERT SOM ALLTID PÅ TORSDAGAR
 

FR EDAG FR EDAG 25/1125/11
Dagens veganska: Örtbakad portabello med rostad potatis, chimichurrimajonnäs och rostade frön 99 kr/ 87 kr

Herb-baked portabello with roasted potatoes, chimichurri mayonnaise and roasted seeds

Dagens fisk: Tempurabakad torsk med ärt-&myntaröra och klyftpotatis 99 kr/ 87 kr
Tempura-baked cod with pea & mint mixture and wedged potatoes

Dagens kött/ fågel: Pulled pork med klyftpotatis och rödlöksmajonnäs 99 kr/ 87 kr
Pulled pork with wedge potatoes and red onion mayonnaise

Dagens pasta: Pasta Bolognese 79 kr/ 79 kr
Pasta Bolognese



 

Dagens pasta 79 kr
- vi lägger ut Dagens pasta på vår instagramsida - följ oss där @alleelva

Med reservation för ändringar.

PANTPANT
När du väljer att ta med din mat så tillkommer 2 kr i pant, detta i ett samarbete med &Repeat för att öka återvinningen av

engångsmaterial. När du källsorterar ditt engångsmaterial och scannar QR-koden på locket till matlådan får du in 4 kr
(credits) på ditt &Repeatkonto och du kan sedan använda dessa credits som betalning i restaurangen och i våra caféer

(PREGO).
Välkommen att hjälpa oss att öka källsorteringen av engångsmaterial och göra världen lite bättre för varje återvunnen

produkt!

Du har väl sett att vi har erbjudanden på Karma? Skaffa appen och kolla efter Prego Södertörn Du har väl sett att vi har erbjudanden på Karma? Skaffa appen och kolla efter Prego Södertörn som vi heter där.som vi heter där.
Välkomna!Välkomna!

https://www.instagram.com/alleelva/
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