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Måndag 29/5 Kalvfärsbiffar med konjaksdoftande pepparsås och råstekt potatis samt smörslungade brytbönor 
 Stekt panerad pangasiusfilé med dansk remouladsås och hemlagat potatismos samt gröna ärter 
 Klassisk pyttipanna med legymskivade rödbetor och stekt ägg 
Veg. Vegetarisk pyttipanna med legymskivade rödbetor och stekt ägg 

 Heats salladsbuffé (Gör din egen sallad) 
  

Tisdag 30/5 Heats klassiska tacobuffé med alla goda tillbehör 
 Grillad fläskytterfilé med portvinsstuvade champinjoner, rostad kulpotatis och frästa grönsaker 
 Fiskgryta Bouillabaisse med färska grönsaker och räkor samt ris, limeaioli och nybakt baguette 
Veg.  Vegetarisk tacos på qournfärs med alla goda tillbehör 

 Heats salladsbuffé (Gör din egen sallad) 
  
Onsdag 31/5 Ugnsbakad kycklingfilé med bearnaisesås samt stekt potatis och frästa haricots verts 
 Stekt panerad rödspättafilé med kall citron- och gräslökssås samt potatispuré och bukettgrönsaker 
 Plommonspäckad fläskkarré med krämig gräddsås samt stekt eller kokt potatis och svartvinbärsgelé 
 Lasagne al forno med riven ost 
Veg. Vegetarisk lasagne med färska grönsaker serveras med riven ost och färska örter 

 Heats salladsbuffé (Gör din egen sallad)   
 
Torsdag 1/6 Skomakarlåda med nötfärsbiffar, stekt bacon och rödvinssås samt potatismos och inlagd gurka 
 Nötfärsbiffar med rödvinssås och potatismos samt inlagd gurka och lingonsylt 

 Självklart serverar vi även vår fantastiska bearnaisesås också! 
 Ärtsoppa med fläsk samt hemlagade pannkakor med sylt och vispad grädde 
 Pasta Indienne med räkor, curry och färsk paprika, toppad med riven ost 
 Lasagne al forno med riven ost 
Veg. Krämig blomkålssoppa med timjanskräm samt hemlagade pannkakor med sylt och grädde 

Heats salladsbuffé (Gör din egen sallad)  
  

Fredag 2/6 Dessert: Kaneldoftande äppelpaj med smuldegstäcke och vaniljsås 
 Helstekt fläskfilé med krämig murkelsås och rostad kulpotatis samt wokade färska primörer 
 Kycklingfilé med krämig murkelsås och rostad kulpotatis samt wokade färska primörer 

 Självklart serverar vi även vår fantastiska bearnaisesås! 
 Sprödbakad färsk torskfilé med Thousand Islandsås samt hemlagat potatismos och citronklyfta 
 Lasagne al forno med riven ost 
Veg. Sotad aubergine med bearnaisesås och rostad kulpotatis sant stekta grönsaker 

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) 
 

 
 


