
 

 
LUNCHMENY Vecka 5 (30-3 februari)  
Öppet 10:30-14:30 restaurang & take away 
info@aquarelle.se 
Stora Åvägen 7, Askim   031-68 23 83 

MÅNDAG 

FRIED RICE 
BBQ-marinerad tofu med tomat och 
bönsalsa 
 
DAGENS FÅNGST PROVENCAL 
Med fräs på kapris, sardeller, oliver 
och soltorkade tomater, aioli, grillade 
grönsaker och potatiskaka 
 
KLASSISK KÅLPUDDING 
Sirapsbakad, vinbärsås, nyslaget 
potatismos, saltgurka och rårörda 
lingon. 
 
 
 

TISDAG 

FÄRSK RAVIOLI 
Färsk ravioli med mozzarella och 
spenat, rostade grönsaker, 
grönsaksbollar, Italiensk tomatsås, 
ramlökspesto 
 
GRAVAD LAX 
Gravad fjordlax med dill och  
gräslöks-stuvad potatis. Serveras 
med Hovmästarsås 
 
FLÄSKSCHNITZEL 
Parmesansmör, porterkokt lök, grillad 
morot, rostad potatis 

 
ISTERBAND 
Dill och gräslökstuvad potatis, inlagda 
rödbetor saltgurka och grov senap 
 
 
 

ONSDAG 

FRITTERS PÅ LINSER 
Ratatoulle, saffransaioli, rostade 
pinjenötter och grönsakscouscous. 
 
KUMMELFILÈ OCH RÄKRÖRA 
Stekt med stråpotatis, bladspenat, 
räkröra 
 
BIFF MED LÖK OCH ÖL 
På Japanska. Serveras med 
sesamrostade grönsaker, Wasabidip 
och ångat ris 

 

 

 

 

TORSDAG 

ÄRTSOPPA VEGETARISK 
Hemlagad med klassiska tillbehör. 
Pannkakor med vispgrädde och sylt 

 
TORSKFILÉ 
prästoststekt, hackat ägg, persilja, 
Sandefjordsås och Barskepotatis 
 
ÄRTSOPPA 
Hemlagad med klassiska tillbehör. 
Pannkakor med vispgrädde och sylt 
 
TEXAS TRINITY 
Nattbakad BBQ-marinerad fläsksida 
korv med chili och cheddar. creamed 
corn, coleslaw rostad sötpotatissallad 
med hasselnötter 
 
 
 

  DAGENS LUNCH 114 kr 

TAKE AWAY 104 kr 
 
 

Till lunchen ingår sallader, 
hembakat bröd, vispat smör, olika 
röror och tapenade, stilla/kolsyrat 

vatten, Brunneby saft. 
 

Tillägg för flaskdryck, kaffe eller te 
och kaka 20/10 kr 

Läs mer på aquarelle.se 
 
 
 
 
 

FREDAG 

VEGETARISK CHILI 
Med stekt feta, bönor, linser och 
kikärtor. Serveras med ädelostcrème, 
nachos, picklad lök och Cajun Dirty 
Rice. 
 
LISSABON 
Pasteis de bacalhau, friterade 
fiskkroketter, Rice Arrozde tomat, 
rostade padrones och piripiricrème  
 
TEXASCHILI 
på högrev som serveras med 
ädelostcrème, nachos, picklad lök 
och Cajun Dirty Rice. 

 
 

 

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 
Italiensk gratäng med gårdskyckling, 
soltorkade tomater, parmesan och 
grädde 
 
 
 

BOWLS & SALLADER 

NEW YORK CEASAR 
Mixad sallad, krutonger, färskriven 
parmensan, tomat, Ceasardressing, 
Grillad kyckling, baconkrisp 
 
ITALIENSK TRÄDGÅRDSSALLAD 
Marinerad Provolone Picante, 
Gnocchetti, päron, marinerade gryn, 
tryffel, grillade kronärtsskockor och 
soltorkad tomatcrème 
 
MILANOSALLAD 
Prosciutto och salami, Marinerad 
Provolone Picante, Gnocchetti, 
päron, marinerade gryn, tryffel, 
grillade kronärtsskockor och 
soltorkad tomatcrème 
 
BOWL TOFU 
Sallad, marinerat, svart ris toppad 
med sesampicklad kål, wasabiärtor  
syrade grönsaker, edamamebönor, 
(vegan) 
 
BOWL BEEF YAKINIKU 
Sallad, marinerat, svart ris toppad 
med sesampicklad kål, wasabiärtor 
syrade grönsaker, edamamebönor 
 
BOWL RÄKOR OCH LAX 
Sallad, marinerat, svart ris toppad 
med sesampicklad kål, wasabiärtor 
syrade grönsaker, edamamebönor 
 


