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MÅNDAG 
 
LIBANON 
Stekt Libabröd fyllt med spenat och 
fetaost serveras med hummus och 
örtrostad potatis. 
 
LÅNGAFILÈ 
Drösad med hackat ägg, rödlök och 
sidfläsk. Serveras med persiljepuré 
 

ÄLGSTEK 

serveras med enbär och äpplesås, 
rostade rotfrukter samt 
mandelpotatispuré 
 
 

 
TISDAG 
FALAFEL 
serveras med Libasås, Grekisk tomat 
och zucchinigryta, pitabröd och 
råstekt potatis. 

 
SEJFILÈ 
Ångad lättrimmad serveras med fräs 
på fänkål, citron, rosmarin och 
zucchini med krämig musselbuljong 
och pilaffris 
 
KEBAB 

på rapsgris serveras med Libasås, 

Grekisk tomat och zucchinigryta, 

pitabröd och råstekt potatis 

 

 

 

ONSDAG 
 

HALOUMI OCH ÄRTBURGARE  

på rostad, hembakad focaccia med 

grillad  tomat. Serveras med syrad 

rödlök, bookmakerröra, och 

klyftpotatis  

 

SOTAD LAX 

med linser, sparris, pestosky och 

rucola samt citronrostad potatis 

 
BRISKETSANDWICH 
på rostad, hembakad focaccia med 
grillad brisket, bacon och tomat. 
Serveras med syrad rödlök, 
bookmakerröra, och klyftpotatis 

 
 
 
 

TORSDAG 
 
ÄRTSOPPA VEGETARISK 

Hemlagad med klassiska tillbehör. 
Pannkakor med vispgrädde och sylt 
 

KUNGSFLUNDRFILÈ 

Prästoststekt serveras med 
kantarellsmör, Gubbröra(ägg, 
ansjovis, gräslök, creme fraiche) och 
dillskokt potatis 
 
ÄRTSOPPA 

Hemlagad med klassiska tillbehör. 
Pannkakor med vispgrädde och sylt 
 
PYTT I PANNA 
Hemlagad (klassisk eller gräddstuvad). 
Serveras med stekta ägg, rödbetor och 
saltgurka 
 
 

 

Dagens lunch 97 kr 

Take Away lunch 95 kr 

 

 

Till lunchen ingår salladsbuffé, 

hembakat lantbröd, grovt bröd, smör, 

kolsyrat eller stilla vatten/saft 

 

Tillägg för läsk/lättöl/vatten, kaffe 

eller te och kaka 20/1 

0 kr 

 

 

 
 
 

 
FREDAG 
 
BÖNBURGARE  
med Chimichurri, majsbröd och Salsa 
Verde. Serveras med örtrostad potatis 
 
HAVETS WALLENBERGARE 
serveras med hummersås, lökfrästa 
ärtor samt potatismos 
 
HÖGREVSBURGARE AV KALV 
Grillad med Chimichurri, majsbröd 
och Salsa Verde. Serveras med 
örtrostad potatis 

 

 
 
ALLTID PÅ AQUARELLE 
 
HEMLAGADE KÖTTBULLAR 

Hemlagade köttbullar med gräddsås, 
lingon och saltgurkstavar, välj 
hemlagat potatismos eller kokt 
potatis. 
 
KLÅVA HAMN 

Bohuslänsk, krämig fisk och 
skaldjursoppa med hummerfond,  
vitt vin, potatis och juliennegrönsaker. 
 
PASTA 

Penne tricolore med kycklingfilé, rökt 

skinka, broccoli, grillad citron och 

gorgonzolasås 

 

VECKANS SALLADER 
 
BOWL TOFU 

Sallad, marinerat, rundkornigt ris 
toppad med sesampicklad gurka, 
syrade grönsaker, edamamebönor, 
avokado, rädisor 
 

BOWL SOYABAKAD FLÄSKSIDA 

Sallad, marinerat, rundkornigt ris 
toppad med sesampicklad gurka, 
syrade grönsaker, edamamebönor, 
avokado, rädisor 
 
BOWL RÄKOR OCH LAX 

Sallad, marinerat, rundkornigt ris 
toppad med sesampicklad gurka, 
syrade grönsaker, edamamebönor, 
avokado, rädisor. 
 

NEW YORK CEASAR 

Mixad sallad, krutonger, färskriven 
parmensan, tomat, Ceasardressing. 
Välj på Grillad kyckling eller Msc-
märkta räkor.  
 
MILANO 

Pastasallad, mozzarella, salami, 
lufttorkad skinka av högst kvalitet, 
soltorkad tomatcreme. 
 
CASABLANCA 

Falafel, quinoasallad, tomat, inlagda 

grönsaker, paprika, hummus, 

fetaoströra, bönor. 

 

ISTANBUL 

Grillad kyckling, quinoasallad med 

tomat, inlagda grönsaker, paprika, 

hummus, fetaoströra, bönor. 


