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ALLTID PÅ AQUARELLE
Hemlagade köttbullar med gräddsås, lingon
och saltgurkstavar välj på kokt potatis eller
hemlagat potatismos.
ALLTID PÅ AQUARELLE
Smörrebröd med färskrökt lax och
skaldjursröra på MSC-fiskade skaldjur. På
grovt rågbröd med sallad, tomat, gurkas,
citron och dill.
VEGETARISK PASTA
Färsk ravioli med mozzarella och basilika.
Serveras med ratatouille samt med hemlagad
pesto.
VECKANS PASTA
Tagliatelle med kycklingfilé, rökt skinka,
broccoli, grillad citron och gorgonzolasås.
VECKANS SALLADER
Istanbul: matvetesallad med paprika, hummus,
fetaoströra, med eller utan kyckling
New York Ceasar: grillad kyckling, krutonger,
färskriven parmesan, tomat, Caesardressing
Tokyo: marinerade nudlar, Yakitorimarinerad
rostbiff, dressing med sesam, soya, gari och
chili
Smögen: skaldjur, ägg, sparris, champinjoner,
citron, Rhode Island
Milano: pastasallad, mozzarella, salami,
parmaskinka, soltorkad tomatcrème
Casablanca: Quinoasallad med paprika,
hummus, fetaoströra, bönor.
97:- med salladsbuffé, smör, hembakat lantbröd och
grovt bröd, kolsyrat/stilla vatten/saft. Tillägg för
läsk/lättöl/vatten eller kaffe och kaka 10:- Lunch
MÅNDAG
serveras kl 11-14. Take Awaylunch i Delin 11-14,
Dagens
vegetariska:
95:-. Vi kör
även ut lunchChevrebakade
till Din arbetsplats. Öppet i
Delin mån-tors kl 8-16, fre 8-18.

MÅNDAG
Dagens vegetariska: Grönsaksgryta Afrikana,
currysås, mandariner, ananas och jordnötter.
Serveras med bananchutney och kokosris.
Torskrygg med rotfruktspuré, syltad svamp,
syrade grönsaker samt dragonsås.
Fläskfilé Afrikana, currysås, mandariner,
ananas och jordnötter. Serveras med banan
chutney och kokosris.
TISDAG
Dagens vegetariska: Gratinerad, fylld
paprika. Serveras med fyllt Libabröd,
couscoussallad, rödbetshummus samt
kryddrostade kikärtor.

TORSDAG
Dagens vegetariska: Indisk grönsaksgryta
med kokos, chili, kikärtor och blomkål.
Serveras med basmatiris och Rajta och
naanbröd.
Indisk fisk och skaldjursgryta med kokos, chili,
kikärtor och blomkål. Serveras med basmatiris
och Rajta och naanbröd.
Hemlagad ärtsoppa med klassiska tillbehör.
Pannkakor med vispgrädde och sylt.
Rödvinsbräserad oxkind med potatispuré samt
persiljefrästa Gotlandsmorötter.
FREDAG

Mezeinspirerad laxfilé som serveras med fyllt
Libabröd, couscoussallad, rödbetshummus samt
kryddrostade kikärtor.

Dagens vegetariska: Quinoa och
färskostburgare, som serveras med majssalsa
och chilibearnaise samt örtrostad potatis.

Dansk fläskstek med gräddig skysås,
nattbakad kål, rostad rotfrukter och potatis
äpplemos och saltgurka.

Thailänska Fiskkakor med torsk och krabba
serveras med en nudelsallad med fräscha
grönsaker i en mix av Asiatiska smaker.

ONSDAG
Dagens vegetariska: Kikärtsbiffar som
serveras med Ajvar, Pavlacca, pepperoni,
syrad rödlök och råstekt vitlökspotatis.

Marinerad ekologisk Top Bladestek (Oxe) som
serveras med majssalsa och chilibearnaise
samt örtrostad potatis.

Havets Wallenbergare serveras med brynt
smör marinerad sparris och räksallad, gröna
ärtor och potatismos.
Pleshawiska: jugoslaviska oxfärsbiffar som
serveras med Ajvar, Pavlacca, pepperoni,
syrad rödlök och råstekt vitlökspotatis.
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