
 

 

 

MENY V. 17 
Vi hoppas på fortsatt fint vårväder och öppnar grillen igen på fredag välkomna! 

Alla våra rätter på menyn är lagade från grunden av våra två kockar Jocke och Mattias! 

MÅNDAG 

 Honungs och chilibakad lax med gräddstuvad purjolök serveras med kokt potatis 

Köttfärsröra med tacobröd och gräddfil 

Mustig fläskgryta med svamp och timjan 

Veg. Alt: Vegetarisk lasagne 

Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

Hembakad kaka till kaffet 

 

TISDAG 

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

Curryfisk i ugn serveras med basmatiris 

Ugnsgrillad kycklingfilé med råstekt potatis och örtbearnaise 
Veg. Alt: Rostad broccoli och blomkål med ostsås 

Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

Hembakad kaka till kaffet 

ONSDAG 

Helgrillad fläskytterfilé toppad med fetaost serveras med tomatsalsa och ugnsrostad potatis 

Torsk i ugn med timjansås och basmatiris 

Persiljebiffar med gräddsås, pressgurka och kokt potatis   

Veg. Alt: Svamprisotto 

Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

Hembakad kaka till kaffet 

TORSDAG 

Ärtsoppa med fläsk alt. vegetarisk/husets pannkaka med sylt och grädde 

Panerad Uer med skagenröra och kokt potatis 

Chili con carne på högrev med basmatiris 

Veg. Alt: Tomat och mozzarellapaj 

Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

Hembakad kaka till kaffet 

 

 

 



 

FREDAG 

 Vi grillar ute på vår kolgrill 

Paprikagrillad kycklingklubba 

Bbq grillad fläskfilé 

Grillad biff med rödlökssky 

Grillad Tilapia med chili och koriander 
Veg. Alt: Grillad grönsaker och grillad haloumi  

Till detta serveras: basmatiris, ugnsrostad potatis, ljummen bulgursallad, rödvinssås och 

bearnaisesås 

Liljans salladsbuffé (gör din egen sallad) 

Hembakad toscakaka 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) 
Pris 09.00-14.30 99kr 

(Take away 89 kr) 

 

SÖNDAGAR 
Libanesisk buffé 

14.00-20.00 

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 

Pris 129: - (barn 60:-)  

Vi har även vattenpipa i olika smaker 

 

 

     

 

 


