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VECKA 47
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DAGENS RÄTTER 85:serveras mellan 11.00-14.30

Det ingår härlig salladsbuffé, god soppa och nybakat
bröd, måltidsdricka samt kaffe.
Önskas mjölk eller läsk betalar du 95:Avhamtning (utan dryck) kostar 75:Oftast finns en extrarätt utöver dessa

Apollo
Veckans Pasta:
			

VECKA 48

Må 26/11
Kålpudding med gräddsås och lingon.
		Kokt/stekt/mos.
Ti 27/11		

Panerad kummel med tartarsås. Kokt/mos.

On 28/11
		

Klassisk wienerschnitzel, bearnaisesås/sky
sås, gröna ärtor, citron. Pommes/stekt.

To 29/11		
		

Späckad karré med pepparsås, gelé, kokta
grönsaker. Ugnsrostad potatis.

Fr 30/11		
Honungsmarinerade revben, äpplemos.
		Kokt/stekt/mos.
Fredagsmys! Pizza de piazza del Möllevångo

Välkommen till oss!

Veckans Pasta: Carbonara

VECKA 50

VECKA 49

Må 10/12
Zigeunerschnitzel med puztasås.
		Stekt potatis/ris.
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Veckans Pas

Ti 11/12		
Panerad Nordsjöspätta med curryremoulad
		
eller annan god kall dressing, citron.
		Kokt/mos.
On 12/12
Helstekt marinerad fläskfilé, bearnaisesås/
		
pepparsås, sauterade grönsaker.
		Pommes/stekt.
To 13/12		
Grekiska köttbullar i pikant tomatsås. ris/
		mos.
Fr 14/12		
Örtgriljerad fredagsstek med gräddsås,
		
brysselkål, gelé. kokt/stekt/mos.
Fredagsmys! Pizza de piazza del Möllevångo

Veckans Pasta: Lasagne

