Aquarelles Lunchmeny vecka 50
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.

MÅNDAG
Dagens vegetariska: Ångad tofu med öl och
örter, serveras med chili och ingefärsdipp samt
wokad spenat. Serveras med basmatiris.

TORSDAG
Dagens vegetariska: Hemlagad, vegetarisk
ärtsoppa med klassiska tillbehör. Pannkakor
med vispgrädde och sylt.

Ångad koljafilé med öl och örter, serveras
med chili och ingefärsdipp samt wokad
spenat. Serveras med basmatiris.

Majspanerad torskfilé med örtrostad potatis,
mojorojo samt pico de gallo

Kalvfärslimpa med bacon. Serveras med
kantareller och karljohansvampsås hemlagad
äpple-salsa samt med potatismos.

VEGETARISK PASTA
Färsk pasta med ricotta och basilika. Serveras
med ratatouille på zucchini, aubergine, oliver
och tomat samt med hemlagad pesto.

TISDAG
Dagens vegetariska: frasiga raggmunkar.
Serveras med rostade rödbetor och
fetaoströra

VECKANS PASTA
Klassisk ragú Bolognese med pancetta,
spagetti, förskriven Parmesanost och
basilikacremé.

Dillbakad lax med potatis och
västerbottenpure. Serveras med rökig
rödvinssås och syrade betor.

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
90:- 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
88:-. Vi kör även ut lunch till Din arbetsplats. Öppet i
Delin mån-tors kl 8-16, fre 8-18.
MÅNDAG

Stekt fläsk med frasiga raggmunkar. Serveras
med rårörda lingon och saltgurkstavar
ONSDAG
Dagens vegetariska: Arancini - friterade
risottobollar ljummen Medelhavssallad med
rostad potatis, grön sparris och
plommontomater.

Hemlagad ärtsoppa med klassiska tillbehör.
Pannkakor med vispgrädde och sylt.
Isterband med dillstuvad potatis, inlagda
rödbetor saltgurka och grov senap.
FREDAG
Dagens vegetariska: Ostgratinerade
bönfyllda paprikor Serveras med BBQ-sås,
tzatziki och klyftpotatis.
Stekta, kaviar och dillfyllda
strömmingsflundror med brynt smör, nyslaget
potatismos, rårörda lingon samt heminlagd
pressgurka.
Klåvaburgare (högrevsburgare med
inspiration från Hönö). Serveras med BBQ-sås,
skaldjursröra, vitlöksbröd och klyftpotatis.

Pankostekt kummelfilé med fräs på äpple,
färsk chili och rödlök. Serveras med
currycremé och wokade nudlar.
Citronstekt majskycklingfilé som fyllts med
salami och Chèvreost. Serveras med
rödvinsreduktion och ljummen Medelhavssallad
med rostad potatis, grön sparris och
plommontomater.
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