Aquarelles Lunchmeny vecka 9
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 västerbottengratinerad cannelloni med
grönsaker, kantareller och rostade valnötter.
VECKANS PASTA

Napolitansk pasta på Gennaro Contaldo vis
med rödvinsbrässerad högrev, karré, salsiccia
och färskriven parmesan.
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
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: Chevrebakade
95:-. Vi kör även ut lunch till Din arbetsplats. Öppet i
Delin mån-tors
kl 8-16,
freserveras
8-18.
MÅNDAG:
Falafel
som

MÅNDAG
Bönfylld paprika som serveras med
persiljeaioli, grillade grönsaker och dillrostad
potatis.
Olivbakad kummelfilé Provencal som serveras
med persiljeaioli, grillade grönsaker och
dillrostad potatis.
Klassisk, sirapsbakad kålpudding. Serveras
med vinbärsås, nyslaget potatismos, saltgurka
och rårörda lingon.
TISDAG
Aranchini med fetaost serveras med Italienskt
varm grönsakssallad och spenat risotto.
Norrländsk laxlåda med dill och Västerbotten.
Serveras med Mandelpotatispure.
Parmesanstekt Svensk gårdskyckling serveras
med Italienskt varm grönsakssallad och spenat
och fetaostrisotto.
ONSDAG
Kikärtsbiffar tomat och vitlökssmör. Serveras
med varm bönsallad, hasselbackspotatis.

TORSDAG
Hemlagad vegetarisk ärtsoppa med klassiska
tillbehör. Pannkakor med vispgrädde och sylt.
Medelhavsfiskarens tallrik med
Tapenadebakad torskfilé, Parmesanstekt lax,
friterad Calamares, Spansk paella, Gazpacho
Andaluz och Aioli.
Hemlagad ärtsoppa med klassiska tillbehör.
Pannkakor med vispgrädde och sylt.
Isterband med dillstuvad potatis, inlagda
rödbetor saltgurka och grov senap.
FREDAG
Morots och haloumiburgare med serveras med
bröd, karamelliserad lök, tryffelmajo, och rökt
Goudaost samt klyftpotatis.
Havets Wallenbergare serveras med brynt
smör marinerad sparris och räksallad, gröna
ärtor och potatismos.
Burgare med högrev och oxbringa serveras
med bröd, karamelliserad lök, tryffelmajo, och
rökt Goudaost samt klyftpotatis.

Siciliansk koljafilé med kapris, sardeller,
soltorkad tomat, chili och vitlök. Serveras med
persiljekryddat potatispuré.
Nattbakad fransyska på Grain fed kött med
tomat och vitlökssmör. Serveras med varm
bönsallad, hasselbackspotatis samt rödvinssky.
”Kolla gärna vår Facebook sida om Grain
fedkött”
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