
 
MENY V 31 Vi grillar onsdagar och fredagar!!! 

 09.00-14.00 Pris 105 kr (Take away 99 kr) 

 Alla våra rätter lagas från grunden av vår kock Mattias! 

 Erbjudande köp tre frysta matlådor för 120: -. Ring och hör vilka matlådor som finns. Beställ på 

0702869378. 
 

Vi håller öppet som vanligt och följer folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Vi har stor lokal 

och våra gäster har möjlighet att sitta för sig själv. Det är ingen risk för trängsel eller kö. Alla gäster 

tar ansvar för att tvätta händerna och handskar finns tillgängligt för att använda när man tar mat. 

Vår personal stannar hemma vid minsta symtom och följer noga rutinerna med hygien. 

Var rädda om varandra <3 <3 <3 

 

MÅNDAG 
  Citronbakad lax med fetaostcrème och färskpotatis 

Chili con carne med basmatiris 

Gräddig fläskfilégryta med grönpeppar och Dijon serveras med rostad potatis 

Veg. Alt; Grillade grönsaker marinerad i timjan, vitlök och olivolja (vegan) 

Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

 Hembakad kaka till kaffet 

 

TISDAG 

Stekt fläsk med löksås, bruna bönor och kokt potatis/Husets raggmunk med lingonsylt  

Thai kycklinggryta med kokosmjölk serveras med basmatiris 

Pocherad spätta med dill och citronsås toppad med räkor serveras med basmatiris 

  Veg. Alt; Nudelwok med grönsaker (veganalternativ går att ordna) 

Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

 Hembakad kaka till kaffet 

 



ONSDAG (GRILL) 
Kol grillad clubsteak med pommes frites och bearnaisesås 

Kol grillad fläskfilé med kall paprikasås och basmatiris 

Pancopanerad torsk med skagenröra och färskpotatis 

Veg. Alt: Lasagne (veganalternativ går att ordna) 

Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

 Hembakad kaka till kaffet 

 

TORSDAG  
Ärtsoppa med fläsk alternativ vegetarisk ärtsoppa/Husets pannkaka med sylt och grädde 

Wallenbergare med husets potatismos, gröna ärtor och skirat smör 

Fiskgratäng med paprikasås gratinerad med ost 

Veg. Alt: Röd linsgryta (vegan) 

Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

 Hembakad kaka till kaffet 

 

FREDAG GRILL 
Kolgrillade flankstek med chilibearnaisesås och ugnsrostad potatis 

BBQ grillad kycklingklubba med gurkyoghurt och basmatiris  

Kolgrillade rubbade ribbs  

Fiskgryta med aioli och nybakade baguetter  

Veg. Alt: Västerbottenpaj (vegan alternativ går att ordna) 

Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

 Hembakad kaka till kaffet 

 

 

SÖNDAGAR 

 Öppet kl. 14.00-22.00 

Buffé serveras kl. 14.00-20.00 
Kött, fisk, kyckling, lamm, vegetarisk rätt och soppa. Tillbehör basmatiris, ugnsrostad potatis och 

pommes frites. Stor generös salladsbuffé med kall meza, oliver, vegetariska vinbladsdolmar, 

tabbouleh, pitabröd med mera. 

En läsk ingår, kaffe, té och hembakad kaka. 

Pris per person 149: -  

Barn upp till 10år 69: - 

Vi har också vattenpipa i olika smaker! 

VÄLKOMNA! 



 

 

 

  

 

 

 


