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NU KAN DU FÅ
SKRÄDDERIETS LUNCH
UTKÖRD TILL DIN
ARBETSPLATS!

Skenes nya mötesplats
Skene Torg • 0320-333 10

www.skenekrog.se

info@skenekrog.se

Kl. 11.00–14.30 LUNCHBUFFÉ 89:Inkl. salladsbuffé, dricka, kaffe, kaka.

Fr.o.m. 18 sept–31 mars serveras soppa
under lunchen. Även slicepizza.

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

Tors Skånsk kalops m. potatis.
• Kasslergratäng.
• Ärtsoppa o. pannkakor m. sylt o. grädde.
• Fiskfilé m. remouladsås o. potatis.
Fre Karré m. gräddsås, grönsaker o. potatis.
• Stekt fiskfilé m. skaldjurssås o. potatis.
Lör & sön Helgmeny 119:- inkl. sallad, bröd, smör.
• Schnitzel m. stekt potatis o. rödvinssås.
• Grillad kycklingfilé m. tzatziki o.
klyftpotatis/ris.
• Barnmeny/Kycklingnuggets o. pommes 49:-.
Mån Helstekt ytterfilé m. rosépepparsås o.
rostad potatis.
• Risotto.
• Fiskfilé m. örtsås o. potatis.
Tis Stekt fläsk m. löksås, bruna bönor,
raggmunk o. potatis.
• Stekt fiskfilé m. vitvinssås o. potatis.
Ons Pannbiff m. lök, gräddsås o. potatismos.
• Pasta lasagne Carbonara.
• Stekt fiskfilé m. gräslökssås o. potatis.

Lunchkuponger 10 st 800:Öppet Mån-tors 11-21 Fre 11-23
Lör 12-23 Sön 12-21
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: Kålpudding med
Tors:gräddsås, potatis och
rårörda lingon

Fre:Fre:Mustig kött- och

potatissoppa med
ostmacka,
glasskula till kaffet

89:-

Köp 11 st lunchkuponger, betala för 10

TORSD: 1. Ärtlunch m. pannkakor, sylt
o. grädde.
2. Helstekt fläskytterfilé m. champinjonsås.
3. Stekt biff m. grönsaker i svartpepparsås.
4. Friterad kyckling i sötsur el. currysås.
FRED: 1. Stekt kassler m. rödvinssås.
2. Mexikansk köttgryta m. ris.
3. Friterade räkor o. stekt kyckling m.
grönsaker.
4. Friterade kinesiska räkor i sötsur el.
currysås.
MÅND: 1. Stekt fläsk m. bruna bönor.
2. Köttbullar m. gräddsås o. lingon.
3. Stekt biff i strimlor m. lök.
4. Friterad bläckfisk i sötsur el. currysås.
TISD: 1. Kokt köttkorv m. hemlagat rotmos.
2. Pytt i panna m. ägg o. rödbetor.
3. Chop Suey de luxe.
4. Friterade kinesiska räkor i sötsur el.
currysås.
ONSD: 1. Stekt strömming m. hemlagat
potatismos.
2. Nötstek m. sås o. grönsaker.
3. Stekt biff i strimlor m. purjolök.
4. Friterad kyckling i sötsur el. currysås.

Sushilunch

fr.

80:-

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

med purjo- och
potatisstomp

Tis:
Tis: Raggmunk med

knaperstekt fläsk
och rårörda lingon

Ons:Smörstekt sej med
Ons:
Skagenröra och
råstekt potatis

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

skradderiet.lunchbud.nu

BÅTHUSET

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

skradderiet.lunchbud.nu

Mån:
Mån:Ugnsstekt falukorv

TELEFON 0320-323 94

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

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

95:-

Veckans alternativ! Dagens färska
fisk, lättrimmad o. ångad m. chablissås o. tomat- & dillrostad potatis.
Tors 23/11: Soppa på buffé.
Ärtsoppa m. fläsk el. gulaschsoppa.
Pannkakor m. sylt o. grädde till
dessert.
Fre 24/11: Biff Bourguignon,
långkokt högrev i rödvin tillsammans
m. sidfläsk o. champinjoner.
Mån 27/11: Persiljekryddad köttfärslimpa m. lingongräddsås o.
rosmarinbakad potatis.
Tis 28/11: Stekt fläsk m. löksås el.
bruna bönor.
Ons 29/11: Husets kycklingfrikassé
m. kokt potatis.
ens färska fisk,
Veckans alternativ! Dag
lissås o.
lättrimmad o. ångad m. chab
tomat- & dillrostad potatis.

Öppet: Vard. 8-16.30. Lörd. 10-13.30

50:40:Lunch!

Frukostbuffé
Måndag – Fredag
08.00 – 10.00

Måndag-fredag kl 11.30-14
• Viltfärsbiff 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!

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

I lunchen ingår salladsbuffé, hembakt bröd,
vatten & kaffe 85 kr.
Endast salladsbuffé, hembakt bröd o. kaffe 70 kr.
För rabatterad lunch gå med i vår kundklubb!
Båthusets Nya Pizzeria
Lunchpizza: Måndag-fredag 11.30–14.30
Inkl. burkläsk & kaffe 85 kr.
Torsdagen den 23 november
• Ärtsoppa m. bog o. köttkorv.
Hemlagade pannkakor m. sylt o. grädde.
• Pulled pork m. barbequesås,
rostad potatis o. coleslaw.
Fredagen den 24 november
• Nötstek m. cognacsås o. potatisgratäng.
• Chiliglaserade revben m. bakpotatis o.
rödkålssallad.
Måndagen den 27 november
• Pankopanerad kyckling m. remouladsås,
ärtor o. kokt potatis.
• Louisiana style skaldjursjambalaya på
torsk o. räkor serveras m. örtris.
Tisdagen den 28 november
• Stekt strömming m. skirat smör, rårörda
lingon o. potatistoppar.
• Pytt i panna m. inlagda rödbetor o.
stekt ägg.
Onsdagen den 29 november
• Citronkokt torsk m. äggsås, pressad
potatis o. haricots verts.
• Biff Lindström m. ugnsrostad potatis
serveras m. krämig sky.
Veg. rätt beställ i kassan, vi gör den à la minute!
Lunch serveras månd–fred 11.30-14.30
För övriga öppettider: www.lygnern.se

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

restaurang

Lunchbuffé kl. 11.30–14.30
Torsdag 23/11
Stekt panerad torskfilé m. dansk
remouladsås, citron o. potatismos.
Pepparstekt fläskkarré m. äppelcidersås o. råstekt potatis.
Fredag 24/11
Örtbakad laxfilé m. gräddkokt
spenat o. kokt potatis.
Kokt rimmat nötkött m. pepparrotssås.
Måndag 27/11
Tomat- o. lökbakad Västerhavsfisk m.
sås på soltorkad tomat o. basilika.
Skånsk kalops serveras m. skivade
rödbetor o. kokt potatis.
Tisdag 28/11
Fisk- o. skaldjursgratäng i krämig
hummersås serveras m. potatismos.
Stekt fläsk m. raggmunk o. lingonsylt
el. löksås o. kokt potatis.
Onsdag 29/11
Pocherad sejfilé m. gräslökshollandaise o. krossad potatis.
Hackad biff m. ädelostsås o.
vitlökstekt potatis.

12

Du plockar
själv och betalar
i kassan.

90

/hg

0320-120 35 • Stationsg 1, Kinna.

Utsikten

Dagens lunch kl. 11.30-14.00
inkl. salladsbuffé, hembakt
knäckebröd, vatten o. kaffe. 95:-

VID HANATORP
Tor 23/11 Kålsoppa med frikadeller,
hembakt bröd
Efterrätt: Kladdkaka med vispad grädde
Dagens vegetariska: Grönsakslasagne,
toppas med rostade solroskärnor och
serveras med rödbetsslaw
Fre 24/11 Kycklingﬁlé i rosépepparsås,
serveras med krämig potatisgratäng &
pressgurka
Dagens vegetariska: Gröna bullar,
serveras med krossad potatis &
ädelostcreme
Mån 27/11 Rimmad bog, serveras med
rotmos/kokt potatis & pepparrotssås
Dagens vegetariska: Pumpapaj
Tis 28/11 Stekt ﬂäsk med löksås & bruna
bönor, serveras med kokt potatis &
raggmunk
Dagens vegetariska: Grön ärtsoppa,
serveras med hembakt bröd
Ons 29/11 Portergryta, serveras med
kokt/pressad potatis, haricots verts &
vinbärsgelé
Dagens vegetariska: Vegetariska biffar,
serveras med klyftpotatis & äppeltzatziki

Öresjöv. 26, Örby • Tel 0320-483 14
restaurang.utsikten@hanatorp.se

Veckans lunch 79:Fredagens hamburgare 85:Vardagar 11.45-14.30
All mat är hemlagad
och serveras med sallad
och bröd. Kaffe ingår.

Tors: Gulaschsoppa
& pannkakor
Fre: B & B’s Burger
Mån: Falukorvswok
med ris
Tis: Bygårdens köttgryta
serveras med potatis
Ons: Tacogratäng
Veckans soppa:
Rostad blomkålssoppa
ÖPPET VARD 9-18, LÖR 10 -15
KLOCKAREGATAN 1, KINNA
I
0320-102 02

