
 Vecka 42  Vecka 43

Mån:  A:  Mandelstekt kummelfilé med remouladesås, potatis
           B: Grillad choritzokorv med gurksallad och potatismos
           C: Ostfyllda tortellini med spenat och knaprigt bacon

Tis:    A:  Bohusländsk fisktallrik med två sorters sås, potatis
          B:  Stekt fläsk med löksås eller bruna bönor och potatis
          C:  Ostfyllda tortellini med spenat och knaprigt bacon
        
Ons:  A: Kokt torskfilé med ägg och persiljesås
          B: Hemlagade köttbullar, gräddsås, mos och lingon
          C: Ostgratinerade nötfärsburritos med kall vitlökssås

Tors: A: Westers SOPPBUFFE’: Ärtsoppa alt.
               Gulaschsoppa samt pannkakor, sylt, grädde
          B: Skånsk Kalops med rödbetor och kokt potatis
          C: Pasta med tärnad lax och grönsaker i smarrig vinsås

Fre:   A:  Vinpocherad flundrafilé med dillstuvade skaldjur
          B: Wienerschnitzel med brynt kulpotatis och skysås
          C: Isterband med persiljestuvad potatis
              
            

D:  Veckans sallad:   Wraps med dill, ägg och västkustsallad
E:   Veckans sallad:   Pastasallad med salami och mozzarella
            

Mån:  A:  Sprödbakad torskfilé med dillremoulade och citron
           B:  Hemlagad kålpudding med skysås, lingon och potatis
           C:  Pasta Alfredo med kyckling, dijon, vitlök och grädde                 
                                                        
Tis:    A:  Brittsommargratäng på kolja med bacon och broccoli
          B:  Stekt fläsk med löksås eller raggmunk med lingon
          C:  Pasta Alfredo med kyckling, dijon, vitlök och grädde 
              
Ons:  A:  Saffransdoftande Fisksoppa med nybakat foccaciabröd
          B:  Örtfyllda färsbullar i mustig tomatsås samt stekt potatis
          C:  Rimmad oxbringa med pepparrotssås och kokt potatis

Tors:  A:  Westers SOPPBUFFE’: Ärtsoppa alt.
                 Spenatsoppa samt pannkakor, sylt, grädde
           B:  Klassisk Kyckling, ris och curry med alla goa tillbehör
           C:  Kreolska räkor i het sås med pasta linguine

Fre:    A:  Fisk på smögenvis med brynt lök, dill och grädde
           B:  Biffstek med krämig potatisgratäng och pepparsås
           C:  Stekt falukorv med stuvad vitkål och brynt potatis

D: Veckans sallad: Kycklingsallad m. knaprigt bacon, currydressing
E:  Veckans sallad: Limemarinerad räk och crabfishsallad 

  
  

   

 

 

Frukost 06.30-10.00
Lunch    10.30-14.30

.

Lunchmeny finns på:
 www.westerskök.se

WESTERS KÖK

Hantverksgatan 12
Tel: 0300-10432

Kalle 0704-275152
Jörgen 0727-195999

 


