Aquarelles Lunchmeny vecka 34
ALLTID PÅ AQUARELLE
Hemlagade köttbullar med gräddsås, lingon och
saltgurkstavar.
ALLTID PÅ AQUARELLE
GI-diet och 5:2-diet: säg till när Du beställer.
ALLTID PÅ AQUARELLE I SISJÖN
Smörrebröd med färskrökt lax och skaldjursröra
på MSC-fiskade skaldjur. På grovt rågbröd med
sallad, tomat, gurkas, citron och dill
VEGETARISK PASTA
Cannelloni med Ricotta, spenat och
Bruschettatomater.
VECKANS PASTA.
Cellentani Pepparpasta med finskuren entrecote,
champinjoner och rostad paprika och pepparsås.
VECKANS SALLADER
Istanbul: matvetesallad med paprika, hummus,
fetaoströra, med eller utan kyckling
New York Ceasar: grillad kyckling, krutonger,
färskriven parmensan, tomat, Ceasardressing
Tokyo: marinerade nudlar, Yakitorimarinerad
rostbiff, dressing med sesam, soya, gari och chili
Smögen: skaldjur, ägg, sparris, champinjoner,
citron, Rhode Island
Milano: pastasallad, mozzarella, salami, tomat,
soltorkad
tomatcreme
90:- med salladsbuffé, smör, hembakat lantbröd och grovt
bröd, kolsyrat/stilla vatten/saft. Tillägg för
läsk/lättöl/vatten eller kaffe och kaka 10:- Lunch serveras
kl 11-14. Take Awaylunch i Delin 11-14, 88:-. Vi kör även
ut lunch till Din arbetsplats. Öppet i Delin mån-tors kl 8-16,
fre 8-18.

MÅNDAG
Dagens vegetariska: Brässerad endiver med
brynt sojasmör, brässerad rotselleri, samt färsk
potatis.

TORSDAG
Dagens vegetariska: Mezeinspirerad
grönsaksbiffar serveras med fyllt Libabröd
matvetesallad, rödbetshummus samt
kryddrostade kikärtor.

Kummelfilé med brynt sojasmör, brässerad
rotselleri, samt färsk potatis.

Mezeinspirerad laxburgare serveras med fyllt
Libabröd matvetesallad, hummus på vita bönor
och färska örter samt kryddrostade kikärtor.

Dansk Hackeböf som serveras med ”blödelög”,
pepparsky, café de Parissmör och persiljepotatis.
TISDAG
Dagens vegetariska: Bakade betor kryddad
med färsk rosmarin Serveras med frasiga
rårakor, rårörda lingon och heminlagd gurka.
Torskrygg, örtbakad som i Livorno. Serveras med
skaldjur och sparrisrisotto samt sås på färska
tomater.
Stekt fläsk. Serveras med frasiga rårakor,
rårörda lingon och inlagd gurka
ONSDAG

Aquarelle helspecial med grillad Choritzo,
Bierwurst, Kosakenwurst, hemlagad
skaldjurssallad, syrad rödlök, surkål och
potatismos.
FREDAG
Dagens vegetariska: Bön och haloumiburgare
på grekisk zucchini och aubergingryta serveras
med tzatziki och råstekt potatis samt grekisk
sallad.
Sydfransk fisk och skaldjursgryta med fänkål,
saffran, vin och tomat. Serveras med aioli.
Grillad kycklingfilé med grekisk zucchini och
aubergingryta serveras med tzatziki och råstekt
potatis samt grekisk sallad.

Dagens vegetariska: Chiliglazad majskolv samt
tortilla fylld med ost och spenat serveras med
BBQ-Bönor samt sötpotatispuré
Olivbakad rödspättafilé Provencal som serveras
med persiljeaioli, grillade grönsaker och
dillrostad potatis.
Chiliglazad långbakad Brisket från Creekstone
Farm serveras med tortilla fylld med ost och
spenat, BBQ-Bönor samt sötpotatispuré
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