
 
MENY V 09 

 09.00-14.30 Pris 105 kr (Take away 99 kr) 
Alla våra rätter lagas från grunden av våra kockar Mattias, Björn och Joakim! 

 

MÅNDAG 
Köttfärslimpa med gräddsås, lingonsylt och kokt potatis 

Grillad kycklingklubba med basmatiris och currysås 

Sweetchilibakad laxfilé med kokt potatis och örtcrème 

Veg. Alt: Böngryta med basmatiris (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  

Coq au vin med basmatiris 

Ostpanerad torskfilé med kokt potatis och skagenröra 

  Veg. Alt; Röd linssoppa med potatis och curry (vegan) 

Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

 Hembakad kaka till kaffet 

ONSDAG 
Fläskschnitzel med rostad potatis och rödvinssås 

Persiljejärpar toppad med lök sky serveras med kokt potatis 

Pocherad rödspätta med citrus och räksås serveras med kokt potatis 

Veg. Alt: Ratatouille (vegan)  

Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

 Hembakad kaka till kaffet 

 



TORSDAG 
Ärtsoppa med fläsk/Husets pannkaka med sylt och grädde 

Ungersk gulasch med kokt potatis 

Pocherad torsk med krämig paprikasås och kokt potatis 

Veg. Alt; Bulgurfyllda zucchini och aubergin (vegansk rätt går att ordna) 

 Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

 Hembakad kaka till kaffet 

FREDAG  
Tacofärs med tortilla, gräddfil, nachos och grönsaker 

Pulled beef med rostad potatis och salsa 

Kycklingfajitas 

Vitvinspocherad Uer (kungsfisk) med vegetarisk frukt och grönsaksceviche serveras med basmatiris 

och citrus créme 

Veg; Alt. Tomat, basilika och mozzarella quesadillas serveras men en böndipp 

Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

 Hembakad kaka till kaffet 

 

Vi erbjuder plocksallad med många matiga alternativ både för 

take away och äta hos oss. 

Ingår: Stor generös salladsbuffé, måltidsdryck eller lättöl, kaffe, te och hembakad kaka. 

  (Med reservation för eventuella ändringar) 

 

SÖNDAGAR  
Libanesisk buffé  

14.00–20.00 (Öppet till 22.00) 
 Många olika kalla och varma meze t.ex. hummus, mahamra, baba ghanouj, labneh, tabbouleh, 

ostrullar och falafel. Varma hemlagade rätter lagade från grunden bestående av kött, fisk och fågel 

och vegetariska rätter! 

 Kaffe, te och dessert ingår. 

Vi har även vattenpipa i olika smaker. 

Pris 149 : - (barn 69:-)  

 

 

 

 



 

 

 

 


