VÄLJ RÄTTv. 02/03
NU KAN DU FÅ
SKRÄDDERIETS LUNCH
UTKÖRD TILL DIN
ARBETSPLATS!

Kl. 11.00–14.30 LUNCHBUFFÉ 89:-

Varbergsvägen 66, Skene

Tel. 0320-400 28
www.napolipizza.nu

Lunch 80:Elevlunch 65:-

Vard kl 11.00–14.30
inkl. sallad, dricka o. kaffe.

• Pizza nr 1–32
• Kebab • Sallad
• Lasagne
• Kyckling
Du kan få din pizza på
glutenfri botten (ej panpizza)
Mån-fre
11–21
Lör-sön
12–21

DM

GO

God
fortsättning
önskar vi
alla våra kunder
och gäster



Vi håller stängt
på grund av
köksrenovering
och beräknar
att öppna åter
i februari.
0320-939 20
www.spinnaren.se

Rydal – 5 km utanför Kinna.

TORS Ärtsoppa o. pannkakor m. sylt
o. grädde.
• Prinskorv, köttbullar, stuvad spenat
o. potatis.
• Lasagne.
• Fiskfilé m. örtsås o. potatis.
FRE Plommonspäckad fläskkarré m.
gräddsås, grönsaker o. valfri potatis.
• Fiskfilé m. räkröra o. potatis.
LÖR & SÖN Helgmeny 119:-.
• Schnitzel m. rödvinssås o. stekt
potatis.
• Dana köfte m. tzatziki o. stekt
potatis.
MÅN Kycklingfilé m. currysås o. ris/
potatis.
• Chorizorisotto.
• Stekt fiskfilé m. remouladsås o.
potatis.
TIS Stekt fläsk m. löksås/bruna bönor/
raggmunk/potatis.
• Fiskfilé m. gräslökssås o. potatis.
ONS Kåldolmar m. gräddsås o. potatis.
• Köttfärssås o. spaghetti.
• Fiskfilé m. Skagenröra o. potatis.
Lunchkuponger 10 st 800:Öppet Mån-tors 11-21 Fre 11-23
Lör 11-23 Sön 11-21

Skene Torg • Tel. 0320-333 10

Den gamla delen av Kinna!

Husets hemlagade
93 kr Bordsdryck, sallad,
bröd och kaffe 11.30-14.00

Tors:

Moussaka med

Tors:grekisk sallad
och tzatziki

Vi levererar till Kinna, Skene
och delar av Örby! Surfa in på

Fre:
Fre:Fetakrämstoppad

skradderiet.lunchbud.nu

tomatsoppa med
vitlöksbröd,
glasskula till kaffet

Mån:

Smörstekt laxfilé med

Tis:

Ugnsbakad curry-

där du beställer och betalar.
Beställ senast kl 10.
Vi levererar kl 11-12.

Mån:dillstuvad potatis

Tis:ångad kycklingfilé

med mangosås och
grönsaksris

Ons:

Baconlindad köttfärs-

Ons:limpa med gräddsås,

potatis, rårörda lingon
och smörångad morot

Öppet: 8.30-18 lör 10-16
Kyrkog. 5 Kinna

skradderiet.lunchbud.nu
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Inkl. salladsbuffé, dricka, kaffe, kaka.

Lunchbuffé kl. 11.30–14.30
TELEFON 0320-323 94

89:-

Dagens rätt 11-15
Inkl. smör, bröd, sallad, dryck (lättöl,
mineralvatten, mjölk el. vatten) och kaffe

Köp 11 st lunchkuponger, betala för 10

Original
Schnitzelmeny
89:Nybankad schnitzel med färskpotatis pommes eller kall österrikisk potatissallad (ej majonnäs),
inlagd gurka, valfri dressing, citron.

Se hela menyn på www.herrober.com
Öppet: må-to 11-18, fr 11-20, lö 12-18
Tel 0320-144 26
Nya Kinnavägen 2, Kinna

TORSD: 1. Ärtlunch m. pannkakor, sylt
o. grädde.
2. Hemlagad wienerschnitzel m. gröna
ärtor.
3. Stekt biff i strimlor m. lök.
4. Friterad kyckling i sötsur el. currysås.
FRED: 1. Korv Stroganoff m. ris.
2. Stekt strömming m. hemlagat potatismos.
3. Stekt kyckling i söt chilisås.
4. Friterad bläckfisk i sötsur el. currysås.
MÅND: 1. Gräddstuvad pytt i panna m. ägg
o. rödbetor.
2. Isterband m. dillstuvad potatis.
3. Stekt kyckling m. bambuskott.
4. Friterat fläsk i sötsur sås.
TISD: 1. Fläskmedaljong m. bearnaisesås.
2. Köttfärslimpa m. gräddsås o. lingon.
3. Stekt biff i strimlor m. purjolök.
4. Friterad fiskfilé i sötsur el. currysås.
ONSD: 1. Kassler m. sås o. grönsaker.
2. Stekt makrillfilé m. stuvad spenat.
3. Stekt kyckling à la Szechuan.
4. Friterade kinesiska räkor i sötsur el.
currysås.

Sushilunch

fr.

80:-

Öppet: Vard. 8-16.30. Lörd. 10-13.30

50:40:Lunch!
Lunch!

Frukostbuffé
Måndag – Fredag
08.00 – 10.00

Måndag-fredag kl 11.30-14
• Senapsfylld färsbiff med
potatisgratäng
• Kycklingspett m. couscous
• Varmrökt lax m. couscous
• Soppa (torsdagar)
• Veckans pasta
• Tortillarullar
• Pajer
Från
• Sallader inkl. sallad, bröd, kaffe el. te

70:-

Ät här eller ta med!

Dagens lunch 11.30–14.00
inkl. salladsbuffé,
måltidsdryck & kaffe.

100:-

Välkomna tillbaka
efter julledigheten!
Vi öppnar den 15 januari.
Veckans alternativ! Dagens
färska fisk, ångad med citronsås
och kokt potatis.
Mån 15/1: Biff à la Lindström
med gräddsås.
Tis 16/1: Rimmad oxbringa med
rotfruktsmos och senapscreme.
Ons 17/1: Dagonstekt kycklinglårfilé med gräddkokt pasta
smaksatt med färska örter, toppas
med tomat- & paprikasalsa.
ens färska
Veckans alternativ! Dag
och kokt
fisk, ångad med citronsås
potatis.

Brättingstorpsv. 28 Kinna
0320-71 52 11, 0702-34 94 44
marks_golfrestaurang@hotmail.com

Torsdag 11/1
Pankopanerad torskfilé m. Skagen
röra, citron o. potatismos.
Skånsk kalops m. skivade rödbetor
o. kokt potatis.
Fredag 12/1
Pocherad koljafilé m. vitvinsdoftande
skaldjurssås o. kokt potatis.
Stekt kycklingfilé m. citrussås o.
purjolökstekt potatis.
Måndag 15/1
Vitvinspocherad Västerhavsfisk m.
ägg o. persiljesås.
Köttfärslimpa m. gräddsås, svart
vinbärsgelé o. kokt potatis.
Tisdag 16/1
Fisk o. skaldjursgratäng i krämig
hummersås, serveras m. potatismos.
Stekt fläsk m. raggmunk o. lingonsylt
el. löksås o. kokt potatis.
Onsdag 17/1
Paprikakryddad sejfilé m. rosmarin
crème o. krossad potatis.
Hackad biff m. skogssvampsås o.
timjanstekt potatis.

12

Du plockar
själv och betalar
i kassan.

90

/hg

0320-120 35 • Stationsg 1, Kinna.

