Vecka 50, 2017
Måndag
Freddys populära schnitzel med sky, bearnaise, ärtor, citron och stekt potatis
Räk- och sparrisgratinerad alaska med purjolök och kokt potatis
Husets chili con carne med ris
Tisdag
Våra hemlagade raggmunkar med fläsk och lingon
Stekt fläsk med löksås och kokt potatis
Sprödbakad spättafilé med kräftstjärtsröra och kokt potatis
Tacogratäng med köttfärs, jalapeno, lök, paprika, ost, nachoschips
Onsdag
Helgrillad kotlettrad med kantarell- och champinjonsås och råstekt potatis
Citronstekt kummel med västkuströra och ugnsrostade rödbetor
Pasta med lufttorkad chorizo, lök, paprika, basilika, krämig tomatsås
Torsdag
Grekisk gyros med tzaziki, rödlöksallad och ris eller bulghur
Husets ärtsoppa och pannkakor med sylt och grädde
Grahamsbakad torskrygg med basilikakräm och kokt potatis
Oxfilépasta med inlagd chili, vitlök, svamp, timjan, vin, grädde
Fredag
Pljeskavica med ajvar, gräddfil, rödlökssallad, riven potatis
Shrimp ’n fries (friterade räkor) med sweet chilidipp och klyftpotatis
Freddys macaroni ’n cheese (pastagratäng) med köttfärs, ost, tomatsås
Med reservation för ev. ändring av menyn
Lördag
Öppet 11-18
Varmt välkomna!
Steaks 'n homemade burgers!
The onion jack burger! - högrev, rökt sidfläsk, karamelliserad lök, 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 burgerdressing, 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 halloumiburger [vegetarisk] med sweet chili och pommes
Chicken club burger med bacon, ost, chipotlemajonnäs och pommes
Steak 'n fries [biff, pommes, bearnaise]
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 självklart!
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

