Aquarelles Lunchmeny vecka 9
ALLTID PÅ AQUARELLE
Hemlagade köttbullar med gräddsås, lingon
och saltgurkstavar.
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 ostgratinerad cannelloni med grönsaker
och rostade valnötter.
VECKANS PASTA
Cellentani: pepparpasta med ryggbiff,
champinjoner och rostad paprika i krämig
pepparsås.
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
92:- 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: Chevrebakade
90:-. Vi kör även ut lunch till Din arbetsplats. Öppet i
Delin mån-tors
kl 8-16,
freserveras
8-18.
MÅNDAG:
Falafel
som

MÅNDAG
Dagens vegetariska: Indisk grönsaksgryta
med kokos, chili, kikärtor och blomkål.
Serveras med ris och mango chutney.
Torskrygg, örtbakad som i Livorno. Serveras
med potatisstomp, sauterad fänkål och
vitvinssås.
Wallenbergare på kalvfärs med
enbärsgräddsås, nyslaget potatismos,
löksauterade ärtor och rårörda lingon.
TISDAG

Dagens vegetariska: Ricottadumplings med
bladspenat. Serveras med tomatconcassé och
grönsakshirs.
Västkustinspirerad fisk och skaldjursgratäng
med grön sparris, champinjoner, hummersås
och Pommes Duchesse.
Stekt, rimmat fläsk. Serveras med bruna bönor
och/eller löksås, rårörda lingon, saltgurkstavar
och nykokt potatis.
ONSDAG
Dagens vegetariska: Mandelmanns
gratinerade vintersquash med persilja,
valnötter och hasselnötter. Serveras med
citronbrässerad bladspenat.

TORSDAG
Dagens vegetariska: Hemlagad, vegetarisk
ärtsoppa med klassiska tillbehör. Pannkakor
med vispgrädde och sylt.
Laxfärsbiff bakad med renstek och äpple.
Serveras med svensk ceasardressing smaksatt
med västerbottenost samt ljummen
potatissallad.
Hemlagad ärtsoppa med klassiska tillbehör.
Pannkakor med vispgrädde och sylt.
Spansk pyttipanna med choritzo, grönsaker
och rotfrukter. Serveras med stekt ägg,
chiliaioli och saltgurka.
FREDAG
Dagens vegetariska: Vegetarisk piccata på
aubergine och parmensan. Serveras med
pilaffris och ratatouille.
Sprödbakad torsk som serveras med Dansk
remoulade, hummervinigrette och klyftpotatis.
Mexikansk hamburgare med baconcrunch,
tomat och Cheddarost. Serveras med
jalapenosalsa, BBQ-sås och klyftpotatis.

Årets första: halstrad Skreifilé. Serveras med
syrad kålsallad, slagen pepparrot och
dillslungad potatis.
Kreolsk kycklinggryta med paprika, lök,
selleri, chilipeppar och creme fraiche. Serveras
med nachos, guacamole och Cajun Dirty Rice.
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