Uke 26
Europeisk

Lunsj

Lunsj veg

Dagens påsmurt

Dagens påsmurt veg

Dagens salat

Dagens salat veg

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Oksestek med sjysaus, bakte
rotgrønnsaker og potetmos
(hvitløk, melk, selleri)

Tapas. Kjøttboller i tomatsaus
med harissa(hvitløk)
Bakt kylling thighs (Pinxto) med
oregano, hvitløk, røktpaprika og
lime.(hvitløk)
Patatas bravas med sriracha og
aioli (egg,sennep,hvitløk,sulfit)
Tomatfetasalatsalat (melk, sulfit)

Lakskarbonader med
ovensbakte grønnsaker, og
kryddersmør og stekte poteter
(melk, fisk, hvitløk)

Provencal kremet pasta, med
parmesanbaktkylling
asparges bønner, sopp,
fenikkel, erter, bakte
cherrytomat og hvitløk(hvitløk,
hvete, melk, sulfit)

Lasagne al forno. Bakt fennikel
og squash med
parmesandressing. (hvete,
melk)

Bakt sopp med sjysaus, bakte
rotgrønnsaker og potetmos
(hvitløk, selleri, melk)

Vegetar boller i tomatsaus med
harissa(hvitløk)
Bakt sopp (Pinxto) med
oregano, hvitløk, røktpaprika og
lime.(hvitløk)
Patatas bravas med sriracha og
aioli (egg,sennep,hvitløk,sulfit)
tomatfetasalat(melk)

Vegetarkaker med ovensbakte
grønnsaker og kryddersmør
med stekte poteter(melk,
hvitløk)

Provencal kremet pasta, med
parmesanbaktsopp
, asparges bønner, sopp,
fenikkel, erter, bakte
cherrytomat og hvitløk(hvitlk,
melk,hvete, sulfit)

VegetarLasagne al forno. Bakt
fennikel og squash med
parmesandressing. (hvete,
melk)

'Banh mi'' med pork belly,
Spansk omelett med skinke,,
Røkt skinke, Brie, aioli, sylta
chiliaioli, syltede grønnsaker og
Løk, grillet paprika. (hvete, egg,
rødløk. (hvete, sulfitt, egg,
salat(hvete,sulfit, fisk, egg,
sennep, sulfitt)
sennep, melk)
sennep)
Brie, ristede valnøtter og
'Banh mi'' med pulled vego,
honning. Serveres i dagens
Spansk omelett, Løk, grillet
chiliaioli, syltede grønnsaker og
ferske sandwichbrød. (hvete,
paprika. (hvete, egg, sennep,
salat(hvete,sulfit, fisk, egg,
melk, sulfitt, sennep, egg,
sulfitt)
sennep)
valnøtt)
Salat med grillet kyllingbiff,
Gresk salat med feta, greske
Kylling og linsesalat med rucola,
kikerter, feta og syltet rødløk
kjøttboller, oliven, tzatziki (melk, feta, honing, rødløk, redikk og
(sulfitt, melk)
sulfitt)
sprø grønnsaker(sulfit, melk)
Linsesalat med rucola, feta,
Salat med bakte kikerter, feta
Gresk salat med feta, oliven og
honing, rødløk, redikk og sprø
og syltet rødløk (sulfitt, melk)
tzatziki (melk, sulfitt)
grønnsaker(sulfit, melk)

Kyllingmix med currymajones og
sylta grønnsaker. Serveres i
dagens ferske sandwichbrød.
(hvete, egg, sulfitt, sennep)
Bakt aubergin med
currymajones og sylta
grønnsaker. Serveres i dagens
ferske sandwichbrød. (hvete,
soya, sulfitt, egg, sennep)
Fransk potetsalat, bacon,
syltagurk, rødløk, kokte egg, og
persille(egg,sulfit)
salat med nypoteter,syltagurk,
rødløk, kokte egg, og persille
(egg,sulfit)

Wraps med sursøt
rømmedressing, tacokjøttdeig,
rødløk, agurk, mais og salat.
(melk, hvete)
Wraps med sursøt
rømmedressing, tacosoyadeig,
rødløk, agurk, mais og salat.
(melk, hvete)
Caprese spesial, spekeskinke,
mozzarela, tomat, rødløk, salat,
urtepesto (melk, hvitløk)
Caprese spesial, mozzarela,
tomat, rødløk, salat, urtepesto
(melk, hvitløk)

