Vecka 33, 2019
Måndag
Färsk piccata milanese med tomatsås och ris
Svensk pannbiff med stekt lök stekt ägg rödvinssås och stekt potatis
Lunchkorv med pepparrotssås och kokt potatis
Vitvinsslungad kungsflundrafilé med chablissås och kokt potatis
Panerad rödtunga med citron och basilika kräm och kokt potatis
Spagetti bolognese
Tisdag
Raggmunk med stekt fläsk och lingonsylt alternativt löksås kokt potatis
Pytt i panna a la Bellman med rödbetor och stekt ägg
Kyckling schnitzel med pikant paprikasås och stekt potatis
Bräck falukorv med mustiga stuvade makaroner
Fiskgratäng med sparris champinjoner och räkor och vitvinsås och kokt potatis
Smörstekt rödingfilé med remouladsås citron och potatis
Rasta kyckling med tomat och grädde
Onsdag
Rimmad oxbringa med kokt potatis
Schnitzel pariser med rödvinssås och potatismos
Biff al la lindström med kall skysås toppat med persiljesmör och stekt potatis
Café Opera strömming med skirat smör lingon potatismos
Smörstekt urefilé med avokadokräm och kokt potatis
Pasta med skinka gröna ärtor och oliver och grädde
Torsdag
Ärtsoppa till serveras pannkaksbuffé med sylt och grädde
Lammstek provencal med provencal vitlökssmör råstekt potatis
Strimlad noisette med paprika och purjolök i gorgonzola sås med ris
Köttfärslimpa med gräddsås, rårörda lingon och kokt potatis
Pocherad torsk med senap och pepparrotssås kokt potatis
Stekt kummelfilé med skagenröra citron och kokt potatis
Pasta fläskfilé med champinjoner vitlök och grädde
Fredag
Fläsknoisette med rödvinssås bearnaise och råstekt potatis
Pljeskavica med ajvar, bearnaise, gräddfil, hackad rödlök, och röstipotatis
Biff a la Rydberg med senapscreme och äggula
Fisk och skaldjursgryta med vitlöksaioli och kokt potatis
Panerad kungsflundrafilé med Gotlandsröra citron och kokt potatis
Pasta spaghetti carbonara
VARJE DAG
Fläsknoisette med bearnaise, rödvinssås, pommes 124:Black Angus Burgare 200G med stekt bacon sallad picklad rödlök, dressing, bearnaise, pommes 119:Halloumi burgare med sallad, avokado, picklad rödlök, bearnaise, pommes 105:Vegetarisk lasagne 105:Kebabtallrik med sallad kryddig tomatsås, vitlökssås, pommes, alternativt ernativt ris 109:Räk och kräftstjärtar sallad med kokt ägg, avokado, citron.105:Caesarsallad med rostad kycklingfilé vitlöksbröd, bacon 105:Ost och skinksallad med champinjoner 105:Tonfisksallad kokt ägg citron 105:Grekisk sallad med fetaost, citron, peperoni, oliver 105: Halloumi sallad med avokado 105:Alla sallader innehåller romansallad, mixsallad, tomater, gurka, rödlök, oliver, färsk riven Grana Padano ost och vitlöksbröd Välj
dressing till din sallad (Cesar, Vitlöks, Rhode Island eller vinägrett)
PRIS 105:Inkl. smör, bröd, sallad, dryck & kaffe
Lunchkuponger 10st 930:4 tips att välja mellan.
Mat för avhämtning 100:Öppet: Mån-Tor 09.00-22.00 Fre 09.00-23.00
Lör 11.00-23.00 Sön 11.00-22.00
Välkomna!
Adress: Farstagången 22 Tel: 08-604 85 55
Se vår meny på www.antonios.kvartersmenyn.se

