VÄLJ RÄTTv. 29/30

restaurang

Lunchbuffé kl. 11.30–14.30

Utsikten

Dagens lunch kl. 11.30-14.00

STÄNGT vecka 29.
Välkommen åter
vecka 30!

inkl. salladsbuffé, hembakt
knäckebröd, vatten o. kaffe. 99:-

Måndag 23/7
Pasta Bolognese toppas med
parmesan.
Ugnsbakad Västerhavsfilé med
skaldjurssås och kokt potatis.
Tisdag 24/7
Stekt fläsk med bruna bönor,
löksås samt kokt potatis.
Pocherad torsk med vitvinssås
och potatismos.
Onsdag 25/7
Pannbiff med stekt lök,
gräddsås samt stekt potatis.
Fisk- o. skaldjursgratäng
serveras med potatismos.
Vegetariskt alternativ
serveras varje dag.

12

Du plockar
själv och betalar
i kassan.

90

/hg

0320-120 35 • Stationsg 1, Kinna.

Matsedel
Rönnäng/Lindäng
Torsdag 19/7
Wienerkorv serveras med potatismos och grönsaker
Fredag 20/7
Morotssoppa, mjukt bröd
Jordgubbspaj med vaniljsås
Lördag 21/7
Stekt fisk med Sandefjordsmörsås, kokt potatis och
grönsaker
Söndag 22/7
Marinerad kall skinka serveras
med potatisgratäng och grönsaker
Måndag 23/7
Köttkorv med senapsås, kokt
potatis och grönsaker
Tisdag 24/7
Ugnsstekt falukorv med potatismos och grönsaker
Onsdag 25/7
Sprödbakad fisk med spenatsås,
potatis och grönsaker
På Rönnäng serveras
alternativrätt varje dag.
Dagens lunch inklusive sallad,
måltidsdryck och kaffe 49 kr.
Lunchöppet 12:00-13:30
alla dagar. Välkommen!

VID HANATORP

Tor 19/7 Torsk i vitvinssås, toppas med
bacon & serveras med potatismos
Dagens vegetariska: Fried rice, serveras
med mango chutney
Fre 20/7 Pestobakad kycklingﬁlé, serveras
med rostad potatis & vitlökssås
Dagens vegetariska: Grönsakslasagne
LÖRDAGSLUNCH 119:- Grekiska biffar med
fetaost & soltorkad tomat, serveras med
rostad potatis & tzatziki
Dagens vegetariska: Krämig svamprisotto,
toppas med picklad rödlök
Mån 23/7 Kålpudding, serveras med kokt
potatis, gräddsås & lingon
Dagens vegetariska: Somrig matvetesallad
med tomat & röda linser
Tis 24/7 Marockansk kycklingpanna,
serveras med rostad potatis/ris & fetaostcrème
Dagens vegetariska: Broccolipaj med
ädelost, toppas med färska örter
Ons 25/7 Dillbakad torsk med citronsås,
serveras med kokt potatis och gröna ärtor
Dagens vegetariska: Tomatbolognese,
serveras med pestotagliatelle

Öresjöv. 26, Örby • Tel 0320-483 14
restaurang.utsikten@hanatorp.se
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Kl. 11.00–14.30 LUNCHBUFFÉ 89:PENSIONÄRER 79:Inkl. salladsbuffé, bröd, dricka & kaffe
Lunchkuponger 10 st 800:-

TORS Korv Stroganoff m. ris/potatis.
• Fiskfilé m. remouladsås o. potatis.
FRE Fläsknoisette m. champinjonsås o. kokt/stekt potatis.
• Fiskfilé m. remouladsås o. potatis.
LÖR & SÖN Helgmeny 119:• Plankstek.
• Marinerad fläskfilé m. bearnaise
sås o. klyftpotatis.
• Barnmeny 49:.
MÅN Ungersk gulasch m. ris/
potatis.
• Fiskfilé m. örtsås o. potatis.
TIS Stekt fläsk m. löksås/raggmunk/
potatis.
• Fiskfilé m. hummersås o. potatis.
ONS Köttfärskaka m. grönsaker,
gräddsås o. potatis.
• Fiskfilé m. gräslökssås o. potatis.
Öppet Mån-tors 11-21 Fre 11-23
Lör 11-23 Sön 11-21

Örbyv. 4, Skene • 0320-333 10
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Dagens lunch 11.30–15.00
inkl. salladsbuffé,
måltidsdryck & kaffe.

Schnitzelsallad 85:-

Mixad krispig grönsallad med
schnitzel i strimlor och valfri
dressing.
Välkomna!
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

100:-

Veckans alternativ! Dagens
färska fisk serveras m. pepparrot,
rödbetor o. skirat smör.
Tors 19/7: Rimmad oxbringa m.
senapscreme o. rotfrukter.
Fre 20/7: Hickoryglazad
fläskkarré serveras m. tzatziki o.
rosmarinpotatis.
Lör 21/7: HELGMENY.
Sön 22/7: HELGMENY.
Mån 23/7: Spaghetti Bolognese
serveras m. parmesan o. ruccola.
Tis 24/7: Stekt fläsk m. löksås el.
bruna bönor.
Ons 25/7: Husets kycklingfrikassé serveras m. pilaffris.
ens färska
Veckans alternativ! Dag
rödbetor
ot,
parr
pep
m.
eras
serv
fisk
o. skirat smör.

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

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
• Kycklingfilé m. potatissallad
• Kycklingspett m. couscous
• Varmrökt lax m. pestopasta
• Veckans pasta
• Tortillarullar
• Pajer
Från
• Sallader inkl. sallad, bröd, kaffe el. te

70:-

Ät här eller ta med!

