LUNCHGUIDEN v 1/2
Lunchbuffé kl. 11.30–14.30

150 g
Standardburgare
inkl. 33 cl dricka

80:Öppet: 10.30-21
Alla dagar!
Välkomna!

Torsdag 5/1
Kålpudding, gräddsås, kokt
potatis samt rårörda lingon.
Panerad sejrygg, serveras
med potatismos samt romsås.
Fredag 6/1
Ingen lunchbuffé.
Måndag 9/1
Helstekt karré, gräddsås,
pressgurka samt potatismos.
Rimmad kolja, fänkålsås,
citronslungade skaldjur,
kokt potatis.
Tisdag 10/1
Stekt fläsk serveras med
raggmunk, löksås, bruna
bönor & kokt potatis.
Fiskgratäng, skaldjurssås,
Västerbottensost samt
potatismos.
Onsdag 11/1
Pannbiff, karamelliserad lök,
potatismos samt kalvsky.
Citron- & pepparbakad torsk,
Sandefjordsås, dillslungad
potatis, sparris.
Vegetariskt alternativ
varje dag

13

50

Du plockar
själv och betalar
i kassan.

/hg

0320-120 35 • Stationsg 1, Kinna.

Black Garlic
Cheese

25:-

Välkommen till
McDonald’s Kinna!

Skene

Fritslavägen 8

VECKANS LUNCH

129 kr

Bordsdryck, sallad,
bröd och kaffe 11.30-14.00

Tors:

• Baconlindad
kycklinglårfilé m
ädelostsås samt
potatisklyftor och
morotsslantar

Tors:
Fre: • Trettondagen
Fre: stängt
Mån: • Skräddarns fisk-

soppa m nybakat
bröd och citronvispat smör

Mån:• Raggmunk m
Tis:

knaperstekt fläsk

Tis: och rårörda lingon
Ons: • Mozzarellafylld

2 för 120:Välkomponerade
rätter av våra
egna kockar!

0320-306 30
ica.se/mmskene

Inkl. stor salladsbuffé, bröd,
smör, soppa, kaffe, kaka, dricka

NU SERVERAR VI
LUNCH IGEN!
• Bifteki - grillad köttfärsbiff
fylld med fetaost serveras med
tomatsås och råstekt
vitlökspotatis
135:• Kycklingschnitzel med pommes
och citronsås
135:• Grillad laxfilé serveras med
kokt potatis och vitvinssås 135:• Moussaka (grekisk
nationalrätt)

135:-

färsbiff m tomatoch paprikasås

• Surdegspizza med bresaola,
minimozzarella, parmesan,
ruccola, tryffelcrème
135:-

potatis och haricots

• Husets sallad med chèvre,
granatäpple, balsamico
135:-

Ons: samt timjanrostad
verts

VECKANS VEGETARISKA:
Soja Bolognese m
färskriven parmesan
Kyrkog. 5 • 0320-103 01

TELEFON 0320-323 94

120:-

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

Köp 11 st lunchkuponger, betala för 10

VÅRA EGNA
LUNCHRÄTTER

Mån-fre kl 11-15
Kl 13-15 Pensionär 120:-

TORSD: 1. Pytt i panna med ägg och
rödbetor.
2. Stekt biff à la Szechuan.
3. Friterade kinesiska räkor i sötsur
el. currysås.
FRED: Trettondedag jul
öppet kl. 13.00- 21.00
MÅND: 1. Ugnsgrillade revbensspjäll
med äppelmos.
2. Lasagne med sallad.
3. Stekt biff i currysås.
4. Friterat fläsk i sötsur sås.
TISD: 1. Köttbullar med stuvade
makaroner.
2. Stekt fläsk med bruna bönor.
3. Stekt kyckling med grönsaker.
4. Friterade kinesiska räkor i sötsur
el. currysås.
ONSD: 1. Pannbiff med lök.
2. Stekt äggpanerad fiskfilé med
remouladsås.
3. Stekt biff i strimlor med bambuskott.
4. Friterad kyckling i sötsur el.
currysås.

Sushilunch fr. 110:-

Fre 6/1 Trettondedag jul
Välj från vår à la cartemeny
0320-800 88
www.tavernaki.se

