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Måndag 26/9 Grillade italienska nötfärsbiffar med krämig dragonsås och råstekt paprikapotatis samt broccolibuketter 
 Ugnsgratinerad regnbågslax med färsk tomat och chilisås samt smörslungad potatis och citronklyfta 

Hemlagad pyttipanna med stekt ägg och legymskivade rödbetor 
Veg. Vegetarisk pyttipanna med stekt ägg och legymskivade rödbetor samt bönröra  

 Heats salladsbuffé (Gör din egen sallad) 
  

Tisdag 27/9 Heats populära hamburgerbuffé med pommes frites och alla goda tillbehör! 
 Mousselinfylld pangasiusfilé med krämig vitvinssås och hemlagat potatismos samt citronklyfta 

Småländska syrliga isterband med persiljestuvad potatis och rödbetor 
Veg.  Vegetariska hamburgare på garbanzobönor samt alla goda tillbehör 

 Heats salladsbuffé (Gör din egen sallad) 
  
Onsdag 28/9 Fläsknoisetter med krämig rosépepparsås samt råstekt potatis och hemlagad pepparbearnaisesås 
 Stekt färsk torskfilé med kall västkustsallad samt hemlagat potatismos och gröna ärtor 
 Herrgårdsstek med gräddsås och kokt potatis samt rostade rotfrukter och svartvinbärsgelé  
Veg. Stekt panerad zuccini med råstekt potatis och hemlagad bearnaisesås samt bönsallad 

 Heats salladsbuffé (Gör din egen sallad)   
 
Torsdag 29/9 Grillad fläskfilé Black & White med rödvinssås och bearnaisesås samt rostade potatishalvor 
 Grillad kycklingfilé Black & White med rödvinssås och bearnaisesås samt rostade potatishalvor 
 Krämig pennepasta med kallrökt lax och citrondoftande pepparrotssås samt dill och riven ost  
 Ärtsoppa med fläsk samt hemlagade pannkakor med sylt och vispad grädde 

Lasagne al forno med riven ost 
Veg. Frasiga rårakor med grönärtshummus och syrlig yoghurtsås samt broccolibuketter  

Heats salladsbuffé (Gör din egen sallad)  
  

Fredag 30/9 Dessert: Glassbuffé med maränger, grädde, strössel och topping 
 Örtdoftande kalvfärsbiffar med kantarellsås och krämig potatisgratäng samt bukettgrönsaker 
 Stekt panerad rödspättafilé med dansk remouladsås och hemlagat potatismos samt gröna ärter  

Lasagne al forno med riven ost 
Veg.  Krämig pennepasta med färska champinjoner och färska grönsaker samt riven ost 

Heats salladsbuffé (Gör din egen sallad) 

 
 
Lunchbuffé Lunchpris   100:-  

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

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

 
 


