Vecka 8, 2018
Måndag
Krispig schnitzel med kapriscrème rödvin stekt potatis
Kalvfärsmedaljonger med gräddsås pressgurka lingon
Fylld kycklingfilé spenat fetaost med bruschetta sallad balsamicosky
Kålpudding med gräddsås kokt potatis
Sprödbakad spätta med örtagårdscrème
Fiskgratäng med champinjoner och bacon
Spagetti Fruti mare med skaldjur
Veg: broccoli, blomkål currygryta med morot ris
Tisdag
Raggmunk med stekt fläsk och lingonsylt
Stekt fläsk med löksås eller bruna bönor
Öländska kroppkakor med skirat smör
Grönpepparspäkade köttfärsbiffar med rostad lök ringar rödvinssky stekt potatis
Flygande Jakob med kycklingfilé bacon, banan, jordnötter,
Pocherad spätta med fänkål vitvinsås
Örtpanerad flundrafilé med remouladsås
Penne con sugo di carne med hackad biff tomat parmesan
Veg:raggmunk med lingonsylt
Onsdag
Boeuf bourguignon med syltlök, bacon, champinjoner och franska kryddor ris .
Wallenbergare med potatismos, gräddsås och ärtor
Plommonspäckad fläskkarré med gräddsås
Dillstekt strömming med skirat smör och mos
Halstrad torsk med rom- och gräslökssås
Pasta barbecue kyckling med krämig red currysås
Veg: zucchiniplättar med syrad lök örtgräddfil
Torsdag
Ärtsoppa eller gulaschsoppa med pannkakor, sylt och grädde
Biff à la lindström med persiljesmör
Fylld fläskytterfilé soltorkat tomat mozzarella med syrlig tomatsås råstekt potatis
Fiskskaldjurs gryta med aioli vitlök bröd
Stekt spättafilé med Gotlandsröra och kokt potatis
Spagetti carbonara äggula parmesan
Veg vårrullar med salig sweet chilisås
Fredag
Entrecote med rödvinsås persiljesmör stekt potatis
Pytte panna med stekt ägg rödbetor
Pljeskavica med ajvar, bearnaisesås, gräddfil, rödlök och röstipotatis
Bräckt falukorv med stekt potatis stekt ägg
Stekfiskfilé med kräftchiliskagen kokt potatis
Lasagne al forno med riven parmesan
Cesarsallad kryddstekt kyckling, mixsallad, krutonger, bacon samt parmesan
räk- och kräftsallad ?m. avokado?, ägg. 90:grekisk sallad? med fårost, oliver och rödlök. 90:italiensk sallad med parmaskinka och mozzarella, rödlök, balsamico 90:kycklingsallad med kycklingfilé paprika rödlök 90:ost och skinka;sallad med ost, skinka, paprika, ägg 90:kebabtallrik med pommes tomatsås 90:gravlax med hovmästarsås och kokt potatis
halloumiburgare med sallad och pommes 100:angusburgare med ost och pommes 100:PRIS 90:Inkl. smör, bröd, dryck, sallad & kaffe.
Mat för avhämtning 90:Lunchkuponger 10 st 800:Öppet: 08.00-14.00
Välkommen!
Adress: Hammarby Fabriksväg 33 Tel: 08-702 91 78
Se vår meny på www.christers.kvartersmenyn.se

