VECKA 22
Måndag 27/5
Tisdag 28/5

Dillkött på kyckling med ris/potatis och morötter
Fiskgratäng med purjolök och dilldoftande
potatismos
Onsdag 29/5 Biff á la Lindström med stekt potatis, sås och
brytbönor
Torsdag 30/5 Helstekt fläskfilé med örtsås, klyftpotatis och
vitlöksmarinerade haricots verts
Fredag 31/5
Rimmad bog med pepparrotssås, kokt potatis och
grönsaker
Lördag 1/6
Stekt kassler med svampsås och potatisgratäng
Söndag 2/6
Helstekt karré med kanel och äpple, stekt potatis
och broccoli

RESTAURANG
VÄDERLEKEN
MENY MAJ
VECKA 18-22

ÖPPETTIDER:
Måndag till Fredag
Lördag till Söndag
Lunch serveras

09:00-15:00
11:30-15:30
11:30-14:00

KONTAKTUPPGIFTER:
Köket
Telefonnummer:

0411-57 81 40

Förste Kock
Mail:

carina.vanstraalen@ystad.se

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i menyn!

RESTAURANG VÄDERLEKEN

RESTAURANG VÄDERLEKEN

MENY MAJ

MENY MAJ

VECKA 18-22

VECKA 18-22

VECKA 18

VECKA 20

Måndag 29/4
Tisdag 30/4
Onsdag 1/5
Torsdag 2/5
Fredag 3/5
Lördag 4/5
Söndag 5/5

Baconlindad lunchkorv med dijonstuvad potatis och
grönsaker
Kokt torskfilé med skånsk senapssås, kokt potatis
och tärnade morötter
Fläskmedaljonger med bearnaisesås, sparris och
potatisgratäng
Potatissoppa med korvslantar och bröd. Persika med
vispgrädde
Kycklinggratäng med kokt potatis och haricots verts
Burgundisk köttgryta med potatis och ättiksgurka
Kokt lax med hollandaisesås, grönsaker och kokt
potatis

Måndag 13/5
Tisdag 14/5

Kökets kycklingfrestelse, potatis och grönsaker
Stekt panerad fisk med kall örtsås, marinerade
morötter och potatismos
Onsdag 15/5 Köttfärslimpa med sås, potatis, grönsaker och lingon
Torsdag 16/5 Högsbosoppa med prinskorv. Pannkaka med sylt och
grädde
Fredag 17/5
Wienerkorv med dillstuvad potatis och morötter
Lördag 18/5
Fiskgratäng med soltorkad tomat och oregano,
potatismos och ärtor
Söndag 19/5 Svartvinbärsskinka med gräddsås, potatis,
brysselkål och gelé

VECKA 19
Måndag 6/5
Tisdag 7/5
Onsdag 8/5
Torsdag 9/5
Fredag 10/5
Lördag 11/5
Söndag 12/5

Kokt fläskkorv med pepparrotssås, kokt potatis och
morötter
Panerad spätta med remouladsås, citron, ärtor och
kokt potatis
Chili con carne med vitlökstopping och ris/potatis
Klar kött- och grönsakssoppa med bröd. Pannkaka
med sylt och grädde
Baconlindad hokifilé med stekt purjolökspotatis och
kall ansjovissås
Herrgårdskyckling med potatis och grönsaker
Plommonspäckad karré med gräddsås, potatis,
pressgurka och gelé

VECKA 21
Måndag 20/5
Tisdag 21/5
Onsdag 22/5

Pytt i panna med stekt ägg och rödbetor
Stekt sill med potatismos, skirat smör och ärtor
Svartvinbärsgryta med bacon och dragon och kokt
potatis
Torsdag 23/5 Hedvigsoppa med bröd. Fruktpaj med vaniljsås
Fredag 24/5
Ostcrémesgratinerad falukorv med potatismos och
grönsaker
Lördag 25/5
Färsruta med ost och tomat, sås, och kokt potatis
Söndag 26/5 Honungsmarinerade revben med rödkål, äpplemos,
gräddsås och potatis

Alternativ serveras måndag till fredag i restaurangen

