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Måndag 5/12 Kalvjärpar med krämig gräddsås samt stekt kulpotatis, smörgåsgurka och lingon  
 Stekt panerad pangasiusfilé med Thousand islandsås och kokt potatis samt grönsaker  
 Hemlagade köttbullar med krämig gräddsås och potatismos samt lingonsylt och inlagd gurka  
Veg. Vegetariska köttbullar med färska grönsaker och bönor samt potatismos och lingonsylt  

 Litet julbord 
  

Tisdag 6/12 Heats härliga hamburgarbuffé med friterad potatis samt alla goda tillbehör  

 Skaldjursgratinerad färsk torskfilé gräslöksdoftande vitvinssås samt potatismos och minimorötter 
Marinerade revbensspjäll med plommongräddsås samt äppelmos och kokt potatis    

Veg.  Vegetariska hamburgare med friterad potatis och alla goda tillbehör 

 Litet julbord 
  
Onsdag 7/12 Bostonbiffar med Heats bearnaisesås samt råstekt purjolökspotatis och stekta bukettgrönsaker  

Het biffstroganoff med färska champinjoner och ris samt gräddfil och saltgurkstavar 
 VästkustWallenbergare med kall dill och romsås samt Heats potatispure och smörkokta ärtor 

Janssons frestelse med grädde, anjovis, potatis och stekt lök samt legymskivade rödbetor 
Veg. Quornstroganoff med färska champinjoner och ris samt gräddfil och saltgurkstavar 

 Litet julbord   
 
Torsdag 8/12 Grillad marinerad fläskfilé med het pepparsås samt potatisgratäng och wokade grönsaker 
 Grillad marinerad kycklingfilé med het pepparsås samt potatisgratäng och wokade grönsaker 
 Ärtsoppa med fläsk samt hemlagade pannkakor med sylt och vispad grädde  
 Ost och räkgratinerad ugnsomelett toppad med färsk dill    
Veg. Krämig blomkålssoppa med örtcremé samt hemlagade pannkakor med sylt och vispad grädde  

Litet julbord  
  

Fredag 9/12 Dessert: Cheesecake med lingoncoulis och pepparkakssmul 
Grillade fläsknoisetter med pepparbearnaisesås samt vitlökstekt potatis och frästa haricots verts   

 Pasta med strimlad biff och färska kantareller toppad med hyvlad parmesan och färska örter 
 Stekt panerad färsk flundrafilé med västkustsallad samt palstenackspuré och grönsaksmix 
 Bräckt prinskorv med stekt kulpotatis samt skånsk senap   
Veg.  Ugnsomelett med gräddstuvade champinjoner toppad med färsk persilja  

Litet julbord 
 
 
 
Lunchbuffé Lunchpris   100:-  

  Stamgästkortspris  85:-  (Ladda ett kort med 850:-)  

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

 


