
 

 

 

Måndag 16/1 Dagen till ära bjuder vi på förrätt Toast Skagen med citronklyfta
Örtkryddade kalvfärsbiffar med krämig kantarellsås och rostad kulpotatis samt broccoli
Ugnsbakad regnbågsfilé med kall basilikasås och hemlagat potatismos samt bönsallad
Lasagne al forno med riven ost 

 Veg. Kikärtsbiffar med rostad kulpotatis och wokade grönsaker samt vitlökssås
Heats salladsbuffé (Gör din egen sallad)

Tisdag 17/1 Knaperstekt sidfläsk med rårakor och rårörda lingon eller bruna bönor och kokt potatis
                          Stekt panerad torskfilé med Finlandiasås och hemlagat potatismos samt varma grönsaker

Grillad kycklingfilé med pepparbearnaise samt råstekt potatis och frästa haricots verts
                          Lasagne al forno med riven ost 
Veg. Rårakor med syrlig vitkålssallad och bönsallad samt en kall örtsås

Heats salladsbuffé (Gör din egen sallad)

Onsdag 18/1 Helstekt fläskfilé med mustig tryffelsky och stekt kulpotatis samt fräst rödlök och paprikamix
                          Kalvfärsjärpar med krämig gräddsås samt potatismos, inlagd gurka och lingonsylt

Fiskgryta Bouillabaisse med färska grönsaker och räkor samt ris och lime aioli
Lasagne al forno med riven ost 

Veg. Het qourngryta med paprika ,rödlök och champinjoner samt kokt potatis

Heats salladsbuffé (Gör din egen sallad)

Torsdag 19/1 Kryddiga nötfärsbiffar med krämig dragonsås och råstekt potatis samt broccolibuketter
Ärtsoppa med fläsk samt hemlagade pannkakor med sylt och vispad grädde
Penne pasta i hummersås med räkor och färska grönsaker samt riven ost
Lasagne al forno med riven ost 

Veg. Krämig blomkålssoppa med sylig örtcremé samt hemlagade pannkakor med sylt och vispad grädde
Heats salladsbuffé (Gör din egen sallad)

                          

Fredag 20/1      Dagens dessert: Kladdkaka med lättvispad grädde 
Heats BBQ-buffé 
Marinerad karré, heta drumsticks, grillad chorizo, marinerade fisk och grönsaksspett, krämig 
potatisgratäng, råstekt potatis, bearnaisesås, BBQ-sås och tzatziki

                          Stekt panerad färsk flundrafilé med kräftskagensås och dillslungad potatis samt citronklyfta
Lasagne al forno med riven ost 

Veg. Grillad qournfilé med råstekt potatis samt haricots verts och het tomatsås
Heats salladsbuffé (Gör din egen sallad)

Lunchbuffé Lunchpris 100:-
Stamgästkortspris 90:-  (Ladda ett kort med 900:-) 
Barn upp till 12 år 60:-  (Vi bjuder barnen på glass)

Öppettider 07.00-15.00 info@restaurangheat.se
Lunch 09.00-15.00 www.restaurangheat.se

Tel. 018 26 90 91


