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Måndag 29/8 Grillad fläskkarré med krämig grönpepparsås samt rissolepotatis och broccolibuketter 
 Ugnsstekt regnbågsfilé med chilitäcke och hemlagat potatismos samt bönsallad och citronklyfta 

Klassisk kålpudding med krämig gräddsås och kokt potatis samt lingonsylt och pressgurka 
Veg. Gratinerad aubergine fylld med bönor och färska grönsaker samt rissolepotatis och broccoli  

 Heats salladsbuffé (Gör din egen sallad) 
  
Tisdag 30/8 Nötfärsbiffar med krämig kantarellsås och råstekt timjanpotatis samt lingonsylt och saltgurkstavar 
 Sprödbakad koljafilé med remouladsås och hemlagat potatismos samt dill- och sparrissallad 

Rimmat och kokt fläsklägg med hemlagat rotmos och senapsrelisch 
Veg.  Vegetarisk spenatlasagne med riven ost  

 Heats salladsbuffé (Gör din egen sallad) 
  
Onsdag 31/8 Grillad kycklingfilé med krämig pepparsås samt råstekt potatis och bukettgrönsaker 

Stekt panerad pangasiusfilé med purjolök- och kaprissås samt smörslungad potatis och citronklyfta  
Bräckt falukorv med stuvade makaroner samt ketchup och senap 
Lasagne al forno med riven ost 

Veg. Grillade broccolibiffar med råstekt potatis och kall örtsås samt bukettgrönsaker 

 Heats salladsbuffé (Gör din egen sallad)   
 
Torsdag 1/9 Grillade nötfärsbiffar med chipotlebearnaisesås samt rostade potatishalvor och majskolv 
 Ärtsoppa med fläsk samt hemlagade pannkakor med sylt och vispad grädde 
 Pasta Indienne med heta räkor och färska grönsaker samt riven ost 

Lasagne al forno med riven ost 
Veg. Krämig morotssoppa med syrlig ingefärsyoghurt samt pannkakor med sylt och vispad grädde 

Heats salladsbuffé (Gör din egen sallad)  
  

Fredag 2/9 Dessert: Hembakad kladdkaka med lättvispad grädde  
 Grillad hängmörad biff Black & White med tryffelsås och bearnaisesås samt potatisgratäng och broccoli 
 Havets Wallenbergare med dill- och romsås samt hemlagat potatismos och smörslungade ärter 
 Spagetti Carbonara på heats vis med knaperstekt sidfläsk och riven ost 
Veg.  Spagetti al fungi med färska champinjoner och färska kantareller samt riven ost  

Heats salladsbuffé (Gör din egen sallad) 

 
Lunchbuffé Dagens lunch 100:- 

Stamgästkort  90:-  (Ladda ett kort med 900:-)  

  Barn upp till 12 år 50:-  (Vi bjuder barnen på glass) 
 

 
 


