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Kl. 11.00–14.30 LUNCHBUFFÉ 95:Inkl. salladsbuffé, bröd, dricka & kaffe
Lunchkuponger 10 st 850:-

TORS Kalops m. potatis/ris.
• Nasi goreng.
• Ärtsoppa m. pannkakor, sylt o.
grädde.
• Fiskfilé m. remouladsås o. potatis.
FRE Örtmarinerad ytterfilé m. hoisinsås
o. stekt/kokt potatis.
• Fiskfilé m. räksås o. potatis.
LÖR & SÖN Helgmeny 119:• Kycklingspett m. tzatziki o. klyftpotatis.
• Lax m. räksås o. potatis.
• Barnmeny 49:-.
MÅN Panerad kassler m. champinjonsås o. valfri potatis.
• Stroganoff m. ris/potatis.
• Fiskfilé m. örtagårdssås o. kokt
potatis.
TIS Stekt fläsk m. löksås/bruna bönor,
raggmunk/potatis.
• Fiskfilé m. gräslökssås o. kokt potatis.
ONS Pannbiff m. löksås o. valfri potatis.
• Kycklinggryta m. curry o. ris/potatis.
• Fiskfilé m. vitvinssås o. kokt potatis.
Öppet Mån-tors 11-21 Fre 11-23
Lör 11-23 Sön 11-21

Örbyv. 4, Skene • 0320-333 10

Lunchbuffé kl. 11.30–14.30
Torsdag 17/1
Rimmat nötkött m. pepparrotssås
samt kokt potatis.
Panerad torsk m. remouladsås
o. potatismos.
Fredag 18/1
Ugnsbakat lamm serveras m.
rosmarinsky samt stekt potatis.
Pocherad lax serveras m. räkröra,
potatis o. cheddarmuffins.
Fredagsdessert!
Måndag 21/1
Kalvfrikassé m. dill
serveras m. kokt potatis.
Havets Wallenbergare serveras m.
skirat smör, ärtor o. potatismos.
Tisdag 22/1
Stekt fläsk m. bruna bönor, löksås
samt kokt potatis.
Pocherad Västerhavsfilé serveras
m. citronsås o. kokt potatis.
Onsdag 23/1
Biff à la Lindström serveras
m. kokt potatis samt gräddsås.
Laxlasagne m. spenat.
Vegetariskt alternativ
varje dag.

SVENSK RESTAURANG • BISTRO

I lunchen ingår salladsbuffé med hembakt bröd,
vatten & kaffe 90 kr. Barnlunch (upp till 12
år) 62 kr. Endast salladsbuffé, hembakt bröd o.
kaffe 75 kr.
För rabatterad lunch gå med i vår kundklubb!
Båthusets Pizzeria
Lunchpizza: Måndag-fredag 11.00–14.00

12

90

Du plockar
själv och betalar
i kassan.

/hg

Torsdagen den 17 januari
• Ärtsoppa m. pannkakor, grädde
o. sylt.
• Dillkött m. kokta rotfrukter.
Fredagen den 18 januari
• Fläskfilé i dragon- o. senapssås m.
sötpotatissallad.
• Grillade kycklingspett i paprikasås m.
rostade potatishalvor o. sparris.
Måndagen den 21 januari
• Lövbiffgryta m. smak av timjan o.
tomat, serveras m. ris.
• Fisk Provençale m. tomatsås.
Tisdagen den 22 januari
• Fried rice m. het korv o. sötsyrlig sås.
• Ingefära- o. chiliglaserad kyckling m.
blomkålsris o. currydressing.
Onsdagen den 23 januari
• Misoglaserad lax i ugn serveras m.
ris o. ananaschutney.
• Wallenbergare m. potatismos,
rårörda lingon o. skirat smör.
Lunch serveras månd–fred 11.00-14.00
För övriga öppettider: www.lygnern.se

Skogshällsv. 1, Sätila. • Tel. 0301-423 70

0320-120 35 • Stationsg 1, Kinna.

SVENSK
RESTAURANG
& MEDITTERRANEO
RESTAURANG • BISTRO
BISTRO &SVENSK
MEDITTERRANEO
& MEDITTERRANEO

TORSDAG 17 JANUARI
• Stekt laxfilé med rostad potatis
serveras med basilikacrème.
• Grillade fläskfilémedaljonger med
rostade rotfrukter och husets bbq-sås.
FREDAG 18 JANUARI
• Vitvinspocherad fisk med kokt potatis
serveras med dillsås.
• Grillad kycklingfilé med grönsaksbulgur serveras med örtsås.
MÅNDAG 21 JANUARI
• Husets fiskgratäng med kokt potatis
toppas med fänkålssallad.
• Grillad fläskfilé fylld med soltorkade
tomater och fetaost serveras med
grönsaksbulgur samt örtcrème och
husets rödvinssås.
TISDAG 22 JANUARI
• Dillpocherad fisk med kokt potatis
serveras med äggsås.
• Grillad kycklingfilé med rostad
potatis serveras med citonyoghurtsås.
ONSDAG 23 JANUARI
• Pankopanerad fisk med husets
remouladsås och potatismos.
• Husets lasagne med aioli och
tigersås.

DAGENS LUNCH 110:-/SENIOR100:ENDAST SALLADSBUFFÉ 79:-

Inkl. stor salladsbuffé, dryck, bröd, smör, kaffe & kaka.

Lunch serveras 11-14

Avhämtning företag – begär offert!
Mån-ons 11-14 • Tor-fre 11-14 & 17-22 • Lör 17-22
Boråsvägen 14, Kinna • www.gasthuset.com
0320-156 00, 0760-86 34 14

TELEFON 0320-323 94

89:-

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

99 kr

Bordsdryck, sallad,
bröd och kaffe 11.30-14.00

Tors: • Kåldolmar med

Köp 11 st lunchkuponger, betala för 10

gräddsås, potatis och
rårörda lingon
• Svamp- och tryffelsoppa med
ostgratinerat bröd

Tors:

Fre:

• Helstekt fläskfilé med
grönpepparsås och
klyftpotatis
• Tomatsoppa med
fetaostkräm och
vitlöksbröd

Fre:

Mån: • Pytt i panna med stekt
ägg och rödbetor

• Skräddarns fisksoppa
Mån:
med vallmobaguette

Tis:

• Raggmunk med

fläsk och
Tis: knaperstekt
rårörda lingon

• Spenatsoppa med ägghalvor och ostsmörgås

Ons:

• Helstekt lax med

och rostade
Ons: romsås
rotsaker
• Gulaschsoppa med
fröbaguette

Öppet: 9-18 lör 10-16
Kyrkog. 5 Kinna
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TORSD: 1. Ärtlunch m. pannkakor, sylt o.
grädde.
2. Hemlagade oxroulader m. grönsaker.
3. Chop Suey de Luxe.
4. Friterad kyckling i sötsur el. currysås.
FRED: 1. Plommonspäckad fläskkarré m.
grönsaker.
2. Stekt äggpanerad torskfilé m. remouladsås.
3. Stekt kyckling o. friterade räkor m.
grönsaker.
4. Friterade kinesiska räkor i sötsur el.
currysås.
MÅND: 1. Stekt fläsk m. raggmunkar o.
lingonsylt.
2. Slottsstek m. sås o. grönsaker.
3. Stekt kyckling m. grönsaker i sataysås.
4. Soyastekt ris m. biff.
TISD: 1. Sprödbakad fiskfilé m. remouladsås.
2. Skånsk kalops m. rödbetor.
3. Stekt biff i strimlor m. lök.
4. Friterad kyckling i sötsur el. currysås.
ONSD: 1. Helstekt fläskytterfilé m.
champinjonsås.
2. Bräckt falukorv m. stuvade grönsaker.
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
• Veckans rätt
• Kycklingspett m. couscous
• Varmrökt lax m. couscous
• Veckans pasta
• Tortillarullar
• Pajer
Från
• Sallader inkl. sallad, bröd, kaffe el. te

70:-

Ät här eller ta med!

