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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
Gnocchi med citron och chilimarinerad kyckling
serveras med sås på ramslök, parmesan och
vittvin.
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
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: Fyllda paprikor och
sparrisrisotto samt sås på färska tomater.
Torskrygg, örtbakad som i Livorno. Serveras
med skaldjur och sparrisrisotto samt sås på
färska tomater.
Långbakad hangersteak. serveras med
rödvinssås, örtagårdssmör serveras med stekt
färskpotatis
TISDAG
Bakade betor kryddad med färsk rosmarin
Serveras med frasiga rårakor, rårörda lingon
och heminlagd gurka.
Jungman Johans Bacalao-inspirerade
kummelfilé med fräs på paprika, lök, bacon
och vin. Serveras med rödlöksbrässerad
potatis och Molho Vevmelho.
Stekt fläsk. Serveras med frasiga rårakor,
rårörda lingon och inlagd gurka.
ONSDAG
Dagens vegetariska: Indisk grönsaksgryta
med kokos, chili, kikärtor och blomkål.
Serveras med ris och rajta.

TORSDAG
Dagens vegetariska: Mezeinspirerad
grönsaksbiffar serveras med fyllt Libabröd
matvetesallad, rödbetshummus samt
kryddrostade kikärtor.
Mezeinspirerad laxburgare serveras med fyllt
Libabröd matvetesallad, rödbetshummus samt
kryddrostade kikärtor.
Aquarelle helspecial med grillad Choritzo,
Bierwurst, Kosakenwurst, hemlagad
skaldjurssallad, syrad rödlök, surkål och
potatismos.
FREDAG
Dagens vegetariska: Bön och haloumiburgare
på rostad ciabatta med Cheddarost,
Chilidressing och Texas Smokehouse Sauce
samt Idahoklyftpotatis.
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.

Olivbakad rödspättafilé Provencal som
serveras med persiljeaioli, grillade grönsaker
och dillrostad potatis.
Chévregratinerad lammfärsburgare. Serveras
med rostade rotfrukter och potatis,
grönpepparsås samt rödlöksmarmelad.
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