Vecka 25, 2018
Måndag
Sommarmeny!
Bakad potatis med Skagenröra och blandsallad 89kr
Rostbiff med potatissallad, rostad lök och picklade grönsaker 89kr
Grillad halloumi- och melonsallad 104kr
Freddy’s populära schnitzel med sky, bearnaise, ärtor, citron och stekt potatis
Fiskgratäng med räkor, kräftor, sparris, hummersås och kokt potatis
Husets chili con carne med ris
Tisdag
Våra hemlagade raggmunkar med fläsk och lingon
Stekt fläsk med löksås och kokt potatis
Spättafilé med västkuströra och kokt potatis
Fläsklägg med hemlagat rotmos och senapssås
Spaghetti bolognese med riven grana padano
Onsdag
Husets korvstroganoff med ris
Mandelbakad torsk med gräddsmör och kokt potatis
Baconlindad kycklingfilé med basilikasås och ris
Pasta carbonara med bacon, lök, svartpeppar, grädde, äggula
Torsdag
Husets populära långkok av högrev med ris
Husets ärtsoppa och pannkakor med sylt och vispat grädde
Örtbakad lax med citronsås och kokt potatis
Fläskfilépasta med inlagd chili, champinjoner, basilika, vitlök, vin
Fredag
Midsommarafton stängt!
Vi önskar er alla en trevlig midsommarhelg!
Vi ses på måndag igen!
Med reservation för ev. ändring av menyn
Lördag
Midsommardagen stängt!
Steak 'n fries! ( black angus biff, pommes, bearnaisesås, grillat grönt) 139kr
Onion jack burger- med bacon, karamelliserad lök, ädelost/blue cheese, dijonmajonnäs och pommes 115kr
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 burger dressing
- 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
- grillad 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 gran castelli
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. 94:Inkl. måltidsdryck, salladsbuffé, smör, bröd, frukt, kaffe/te & kaka 10 lunchkuponger 850:Matlåda fr. 70:- 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

