Måndag / Maanantai 12,50€

Köttfärslimpa med kokt potatis, svampsås,
rostad rödbeta och svartvinbärsgelé/
Lihamureketta, keitettyä perunaa, sienikastiketta,
paahdettua punajuurta ja mustaherukkahyytelöä
Tisdag / Tiistai 12,50€
Laxpasta med citronkräm, inlagd lök och riven ost/
Lohipastaa sitruunakreemillä, säilöttyä sipulia
sekä juustoraastetta
Onsdag / Keskiviikko 12,50€
Senapsbakad gris med rostad potatis,
stekt broccoli och syrad morot/
Sinappiglaseerattua porsasta, paahdettua perunaa,
paistettua parsakaalia ja hapatettua porkkanaa
Torsdag / Torstai 12,50€
Gräddkokta fiskbullar med kokt potatis,
gröna ärter, inlagd gurka och pepparrot/
Kermassa keitettyjä kalapullia, perunaa, herneitä,
säilöttyä kurkkua ja piparjuurta
Fredag / Perjantai 12,50€
Ostgratinerad kyckling med kokt ris, stekt kål och
inlagd tomat/
Juustogratinoitua kanaa, riisiä, paistettua kaalia
sekä säilöttyä tomaattia

Smörstekt gös med gaffelmosad potatis, stuvad kål,
brynt pepparrotssmör, persiljesallad
och inlagd gurka/
Voissa paistettua kuhaa, murskattua perunaa,
kaalimuhennosta, ruskistettua piparjuurivoita,
persiljasalaattia sekä säilöttyä kurkkua
Vaniljglass med sockerkaka, hallon- och
rabarberkompott och maräng/
Vaniljajääätelöä, sokerikakkua,
vadelma- ja raparperihilloketta sekä marenkia

Veckans fisk / Viikon kala 14,50€
Fisk- och skaldjursgryta med dillkokt potatis,
rostad fänkål, pepparrotskräm och inlagd tomat/
Kala- ja äyriäispataa tilli-keitetyllä perunalla,
paahdettua fenkolia, piparjuurikreemiä
sekä säilöttyä tomaattia
Veckans kött / Viikon liha 14,00€
Grillad grisytterfilé med friterad potatis,
anjovissmör, tomatsallad, inlagd lök och
vitlöksmajonnäs/
Grillattua porsaanulkofilettä,
friteerattua perunaa, anjovisvoita,
tomaattisalaattia, säilöttyä sipulia
sekä valkosipulimajoneesia
Veckans gröna / Viikon kasvis 13,50€
Gräddig blomkålssoppa med getost
och rostad blomkål, inlagd lök, krispigt bröd
samt gremolata
/Fås även vegansk
Kermainen kukkakaalikeitto vuohenjuustolla,
paahdettua kukkakaalia, säilöttyä sipulia,
rapeaa leipää sekä gremolataa
/Saatavilla myös vegaanisena

Vaniljglass med sockerkaka, hallon- och
rabarberkompott och maräng/
Vaniljajääätelöä, sokerikakkua vadelma- ja
raparperihilloketta sekä marenkia 7,50€
Liten sötsak till kaffet / Pikkumakea kahville
Mattis chokladkaka med lättvispad grädde
Matin suklaakakkua ja kermavaahtoa 2,50€

I lunchen ingår, vatten, sallad och bröd som kommer till bordet. Kaffe och te hämtas från bardisken.
Meddela gärna om matallergier finns.
Smaklig lunch!
Lounaaseen sisältyy vesi, salaatti sekä leipä, jotka tarjoillaan pöytään. Kahvin ja teen saat hakea baaritiskiltä.
Kerrothan meille, mikäli sinulla on ruoka-allergioita.

Hyvää ruokahalua!

