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Under hela sportlovsveckan serverar vi även hemlagade pannkakor 
med sylt och vispad grädde 

 
  

Måndag 20/2 Grillad fläskkarré med het BBQ sås och rostad kulpotatis samt smörstekt majskolv 
 Grillad kycklingfilé med het BBQ sås och rostad potatis samt smörstekt majskolv 
 Stekt gösfilé med kall tartarsås och hemlagat potatismos samt smörslungade grönsaker 
 Hemlagade pannkakor med sylt och vispad grädde  
Veg. Krämig penne pesto med färsk basilika och strimlad lök samt riven ost 

 Heats salladsbuffé (Gör din egen sallad) 
  
Tisdag 21/2 Stekt sidfläsk med rårakor och rårörda lingon eller bruna bönor och kokt potatis 
 Mousselinfylld pangasiusfilé med krämig vitvinssås och hemlagat potatismos samt citronklyfta 
 Krämig gryta på nötkött och kantareller med ris samt smörslungade morötter och svartvinbärsgelé 
 Hemlagade pannkakor med sylt och vispad grädde  
Veg.  Rårakor med syrlig vitkålssallad och bönsallad samt en kall örtsås 

 Heats salladsbuffé (Gör din egen sallad) 
  
Onsdag 22/2 Biff á la Lindström med kapris och rödbetor samt stekt ägg, mustig rödvinssås och råstekt potatis 
 Stekt panerad färsk flundrafilé med kall Finlandiasås samt potatismos och gröna ärtor 
 Pasta Alfredo med kycklingfilé och krämig ostsås samt hyvlad parmesan och färska örter 
 Hemlagade pannkakor med sylt och vispad grädde  
Veg. Falafel med kall vitlökssås och råstekt potatis samt smörslungade grönsaker 

 Heats salladsbuffé (Gör din egen sallad)   
 
Torsdag 23/2 Nötfärsbiffar med krämig champinjonsås och stekt kulpotatis samt smörgåsgurka och grönsaksmix  
 Självklart serverar vi även vår fantastiska bearnaisesås också 
 Ärtsoppa med fläsk samt hemlagade pannkakor med sylt och vispad grädde 
 Ostgratinerad torskfilé med herrgårdsgrönsaker samt örtagårdssås och delikatesspotatis  
 Lasagne al forno med riven ost 
Veg. Ost och broccolisoppa med krutonger samt hemlagade pannkakor med sylt och vispad grädde 

Heats salladsbuffé (Gör din egen sallad)  
  

Fredag 24/2 Dagens dessert: Äppelpaj med smuldegstäcke samt vaniljsås 

Hemlagad panpizzabuffé med kebabpizza och Hawaiipizza samt 
 bearnaisesås och kall vitlökssås 

 Fläskfilé Black & White (bearnaisesås, tryffelsås) och råstekt potatis samt bönsallad 
Sotad laxfilé med sauce verte och hemlagat potatismos samt smörslungade ärter 

 Hemlagade pannkakor med sylt och vispad grädde  
Veg. Vegetarisk panpizza med färska grönsaker samt vitlökssås  

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) 

 
 


