
Dagens lunch v. 49Dagens lunch v. 49 Allé ElvaAllé Elva

MÅNDAG 5/12MÅNDAG 5/12
Dagens veganska: Asiatiska bönbollar med ekologiskt ris och coleslaw 99 kr/ 87 kr

Dagens pasta: Pasta al ragu på högrev 79 kr/ 79 kr
Pasta al ragu

Asian bean balls with organic rice and coleslaw

Dagens fisk: Panerad fisk med remouladsås och kokt ekologisk potatis 99 kr/ 87 kr
Breaded fishfillet with remoulad sauce and boiled organic potatoes

Dagens kött/ fågel: Köttbullar med ekologisk potatis, gräddsås och lingon 99 kr/ 87 kr
Meatballs with organic potatoes, creamy gravy and lingonberry jam

Dagens pasta: 79 kr/ 79 kr

 

TISDAG 6/12TISDAG 6/12
Dagens veganska: Bakad blomkål ”Tikka masala” med ekologiskt basmatiris, myntaghurt rostade frön 99 kr/ 87 kr

Baked caulifower ”Tikka Masala” with organic Basmati rice , mint soyghurt & roasted seeds

Dagens fisk: Pocherad fisk med kokt ekologisk potatis och ägg-& persiljesås 99 kr/ 87 kr
Poached fish with boiled organic potatoes served with an egg an parsley white sauce

Dagens kött/ fågel: Köttfärslimpa med kokt ekologisk potatis, gräddsås och lingon 99 kr/ 87 kr
Meatloaf with boiled organic potatoes, creamy gravy and lingonberries

Dagens pasta: Pasta med krämig ost& broccolisås 79 kr/ 79 kr
Pasta with creamy cheese& broccolisauce

 

ONSDAG 7/12ONSDAG 7/12
Dagens veganska: Sötpotatisfalafel med potatisstomp och paprikakräm 99 kr/ 87 kr

Sweet potato falafel with potato stomp and bell pepper crème

Dagens fisk: Fisk med svamptäcke och potatismos 99 kr/ 87 kr
Baked fish with mushrooms and mashed potatoes

Dagens kött/ fågel: Kycklinggryta med dijon och svamp, serveras med ekologiskt odlat ris 99 kr/ 87 kr
Chicken stew with dijon and mushroom, served with organic rice

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

 

TORSDAG 8/12 TORSDAG 8/12 IDAG STÄNGER V I 13 :30!IDAG STÄNGER V I 13 :30!
Dagens veganska: Teriyakichampinjoner serveras med ekologiskt basmatiris, ångad broccoli & edamamebönor 99 kr/ 87 kr

Teriyaki mushrooms served with organic Basmati rice, steamed broccoli & edamamebeans

Dagens fisk: Pestobakad fisk med pilaffris och tomatsky 99 kr/ 87 kr
Pesto baked fish with pilaff rice and tomato jus

Dagens kött/ fågel: Biff Lindström med stekt potatis och rödvinssås 99 kr/ 87 kr
Beef patty with beets and capers, fried potatoes and red wine sauce

Dagens pasta: Pasta med kyckling& broccolisås 79 kr/ 79 kr
Pasta with chicken& broccolisauce

IDAG BJUDER VI PÅ DESSERT! SJÄLVKLART VEGANSKT OCH GLUTENFRITT ALTERNATIV!
 

FR EDAG FR EDAG 9/129/12
Dagens veganska: Stekt gnocchi med svamp och spenat, toppad med rostade frön 99 kr/ 87 kr

Fried gnocchi with mushroom and spinach, topped off with roasted seeds

Dagens fisk: Fish taco med tortilla, pico de gallo och ekologiskt ris 99 kr/ 87 kr
Fish taco with tortilla, pico de gallo and organic rice

Dagens kött/ fågel: Örtbakad kotlett med potatisgratäng 99 kr/ 87 kr
Herb baked pork chop with potato au gratin



Dagens pasta: Pasta med tomatsås&sojabullar 79 kr/ 79 kr
Pasta with tomatosauce& vegan "meatballs"

 

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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