Aquarelles lunchmeny vecka 25
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 ravioli med mozzarella och basilika.
Serveras med ratatouille samt med hemlagad
pesto.
VECKANS PASTA
Tigerpasta med wokade grönsaker, lime och
chilimarinerad fläskfilé. Serveras med sambal
crème.
VECKANS SALLADER
Istanbul: Quinoasallad 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 Islanddressing.
Milano: Pastasallad, mozzarella, salami,
parmaskinka, soltorkad tomatcrème.
Casablanca: Quinoasallad med paprika,
hummus, fetaoströra, bönor.
92:- 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 Away-lunch i Delin
11-14, 90:-. Vi kör även ut lunch till Din arbetsplats.
Öppet i Delin mån-tors kl 8-16, fre 8-18.

MÅNDAG
Dagens vegetariska: Grekisk böngryta med
lök, vin, paprika och tomat. Serveras med
råstekt vitlökspotatis och tzatsiki.
Citronbakad kummelfilé med bakade
rödbetor, varm blomkålspuré samt hummus på
gröna ärtor.
Estifado: Grekisk biffgryta med lök, vin,
paprika och tomat. Serveras med råstekt
vitlökspotatis och tzatsiki.
TISDAG
Dagens vegetariska: Indisk bön och
blomkålscurry med grönsaksris, naanbröd
och mangochutney.
Olivbakad torskfilé Provencal som serveras
med persiljeaioli, grillade grönsaker och
dillrostad potatis.

TORSDAG
Dagens vegetariska: Morots- och
haloumiburgare som serveras med bröd,
karamelliserad lök, tryffelmajo och rökt
Goudaost samt klyftpotatis.
Hemlagad skärgårdsburgare smaksatt med
dill och gräslök. Serveras med Västkustsallad,
citron och färsk potatis.
Burgare med högrev och oxbringa. Serveras
med bröd, karamelliserad lök, tryffelmajo,
och rökt Goudaost samt klyftpotatis.

FREDAG

Indisk kycklingcurry med grönsaksris,
naanbröd och mangochutney.
Midsommarafton stängt.
ONSDAG
Dagens vegetariska: Prästoststekt zucchini
Serveras med paprikapeppronata,
basilikasmör och varm sallad på färskpotatis
och rotfrukter.

Trevlig midsommar och välkommen åter på
måndag.

Meze-inspirerad laxburgare serveras med
fyllt Libabröd matvetesallad, rödbetshummus
samt kryddrostade kikärtor.
Arista al Forno (toskansk rätt med långbakad
fläsksida, vin, citron och rosmarin). Serveras
med paprikapeppronata, basilikasmör och
varm sallad på färskpotatis och rotfrukter.
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