Vecka 8, 2018
Måndag
Freddys populära Schnitzel med sky, bearnaise, ärtor, citron och stekt potatis
Fiskgratäng med kräftor, sparris, purjolök, kokt potatis
Bräckt Falukorv med ägg och stekt potatis
Tisdag
Våra hemlagade Raggmunkar med Fläsk och lingon
Stekt Fläsk med Löksås och kokt potatis
Panerad hällefilé med äppelremoulad och kokt potatis
Currystuvad Kycklingfilé med frästa grönsaker och ris
Spaghetti Bolognese med riven grana padano
Onsdag
Nattbakad Högrev med rökt sidfläsk, rödlök, champinjoner, gräddsky och hemlagat potatismos
Citronstekt Uerfilé med örtkräm och kokt potatis
Hemrullade kåldolmar med gräddsås, lingon och potatis
Pasta Carbonara med bacon, lök, svartpeppar, grädde och äggula
Torsdag
Köttfärsbiffar med grönpepparsås, lingon och stekt potatis
Husets Ärtsoppa och pannkakor med sylt och grädde
Grillad Laxfilé med hollandaise och örtbakade potatishalvor
Oxfilépasta med basilika, vitlök, chili, skogssvamp, vin och grädde
Fredag
Helgrillad Entrecôte med sky och potatisgratäng
Jack’s Fisk och Skaldjursgryta med chiliaioli och ris
Freddy’s Macaroni ’n Cheese (pastagratäng) med
krämig köttfärssås och mycket ost!
Med reservation för eventuell ändring av menyn
Lördag
Freddy's Lördagsbistro!
öppet 11-18
Varmt välkomna!
The comeback! Old freddy burger! - högrev, lagrad ost, bacon, hemgjorda lökringar, tryffelmajonnäs och pommes 115kr.
Steak 'n fries! (kött, pommes, bearnaisesås, grönsaker) 139kr
Hemlagade högrevsburgare gjorda på 100% högrev, ca 200 gr serveras med bröd, sallad, lök, tomat, pommes och dryck
- Cheeseburger med husets burger dressing, picklad rödlök och gurka
- Bacon 'n cheese med husets burgerdressing
- Bbq'n pepper med husets peppardressing, bbq och cheddar
- Hot chili med chilimajonnäs, inlagd jalapeño och cheddar
- Baltha XL 400 gr [klassisk dubbelburgare] med cheddar och husets dressing
Slow food 'n grill:
- Pulled pork burger med chipotlemajonnäs, bbq, ost, rostad lök och pommes
- Grilled halloumiburgare [vegetarisk] med sweet chili och pommes
- Chicken club burger med bacon, ost, chipotlemajonnäs och pommes
Sallader:
Caesarsallad med grillad kyckling, bacon, krutonger och riven grana padano
Räk- och avokadosallad med handskalade räkor
Halloumisallad med avokado
Pulled pork sallad med chipotlemajonnäs, ost, rostad lök, bbq
Take-away på samtliga maträtter såklart!
Varmt välkomna
PRIS fr. 89:Inkl. måltidsdryck, salladsbuffé, smör, bröd, frukt, kaffe/te & kaka 10 lunchkuponger 830:Matlåda fr. 65:- Öppet: Mån-Fre 08.00-15.00
Lör 11.00-18.00 Sön stängt
Hjärtligt välkomna!
Adress: Morabergsvägen 2 Tel: 08-550 180 04
Se vår meny på www.freddys.kvartersmenyn.se

