Här äter du dagens goda lunch denna vecka.
KÖTTEX

			
					
LUNCH FÖR AVHÄMTNING
					
KL 11-14
		
Dagens lunch mellan 11.30–14.30
Matrosgatan 7, Lidköping

Måndag
Kyckling med krämig mangosås,
rostad potatis
Tisdag
Stekt fläsk med löksås, kokt potatis
Onsdag
Helstekt fläskkarré med pepparsås,
klyftpotatis
Torsdag
Lasagne
Fredag
Fläskfilé med potatisgratäng
och kantarellsås
Med reservation för vissa förändringar
Vi arbetar med svenska
kött- och fågelråvaror!
Dricka, sallad och bröd ingår
Öppet 07.00–16.00 • tel 0510-299 90
Vi har även goda mackor från 07.00

Dagens lunch alla vardagar 11.00–15.00
Salladsbuffé, dricka, kaffe, kaka ingår.
Måndag:

Wallenbergare m potatismos, gräddsås
Sprödbakad fiskfilé med dillmajonnäs
och mos
Tisdag:

Stekt sidfläsk med raggmunk & lingon
alt. löksås & kokt potatis
Ugnsgratinerad fiskfilé, tomat- och
mozzarellaöverbakad, kokt potatis
Onsdag:

Grillad halv kyckling med svartvinbärsgelé, chilicremefraiche, pommes frites
Makrillfilé med brynt dillsmör, kokt pot
Torsdag:

Fläsknoisette med bearnaisesås,
klyftpotatis
Laxfilé med hummersås, kokt potatis
Fredag:

Helstekt entrecote med rödvinssås,
potatisgratäng
Veckans alternativ:

Italiensk omelett med salami, pesto &
parmesan, grönsallad
Fläskfilémedaljonger, bearnaise, pommes
Veckans pasta:

Spagetti Bolognese med köttfärssås
Veckans tips • Veckans vegetariska •
Pizza, kebab, sallader

Tel 0510-219 07

Alltid svenskt kött & kyckling

Måndag:
Hemlagade järpar (svenskt kött) med gräddsås, inlagd gurka, kokt potatis
Stekt torskfilé i sås av stenbitsrom, purjolök,
chili, räkor och citron, kokt potatis
Tisdag:
Stekt fläsk med löksås eller bruna bönor
Skånsk kalops med rödbetor, kokt potatis
Stekt rödspättafilé i persiljesås, kokt potatis
Onsdag:
Skomakarlåda (sv. kött) m bacon, potatispuré
Ugnsstekt gösfilé m räkor i parmesancréme,
citron, kokt potatis
Wokad kyckling i panang currysås
Torsdag:
Fläskfilé ”Black & White” (bearnaisesås och
rödvinssås) pommes frites
Smörstekt flundrafilé med kräftstjärtar
i hummersås, kokt potatis
Wokad kyckling i panang currysås
Fredag:
2 små schnitzlar m pepparsås, stekt potatis
Grillad laxfilé med räkor i dillsås, citron,
kokt potatis
Wokad kyckling i panang currysås
Lördag:
Svensk nötfärsbiff m kantarellsås, gelé,
kokt potatis
Stekt torskfilé m skagenröra, citron, kokt pot
Res för ändringar och slutförsäljning

Varmrätt, soppa, salladsbord, bröd & smör,
dricka, kaffe, dessert/kaka
Måndag:
Pocherad fiskfilé med ägg- och persiljesås,
kokt potatis
Pannbiff med grönpepparsås, stekt potatis
Tisdag:
Fiskgratäng med skaldjur, kokt potatis
Stekt fläsk med löksås och kokt potatis eller
raggmunkar med lingon
Onsdag:
Stekt strömming m skirat smör, potatismos
Kålpudding med skysås, lingon, kokt potatis
Torsdag:
Currypanerad fiskfilé med ananaskräm,
kokt potatis
Grillad kycklingklubba med tzatziki,
ugnsbakad potatis
Ärtsoppa med fläsk, pannkakor, sylt, grädde
Fredag:
Stekt flundra med paprika- och dragonsås,
kokt potatis
Italienska köttbullar i tomatsås med ris
Lördag:
Stor helgbuffé

Framnäsvägen 1, Lidköping
www.restaurangloftet.biz

Måndag:
Biff Stroganoff med ris (svenskt kött)
Kolja med kall örtcrème, kokt potatis
Tisdag:
Revbensspjäll med gräddsås och äppelmos
Stekt strömming m lingon och potatismos
Onsdag:
Lammgryta med raita och ris
Fisksoppa med aioli och
kladdkaka med lättvispad grädde
Torsdag:
Kalops med rödbetor och potatis (sv. kött)
Hjertbergs fiskgratäng
Fredag:
Skomakarlåda (svensk ryggbiff)
Laxfilé provencalé med potatis
Alternativ:
Hemlagade köttbullar (svenskt kött)
med potatismos
Vegetarisk lasagne • Pastasallad
Angushamburgare, surdegsbröd, pommes
Lördag:
Grillad fläskfilé, bearnaisesås, klyftpotatis
Inkl. bröd, smör, dryck, salladsbuffé & kaffe

FRUKOST 08-10 • LUNCH 11.30-14.30
• HELGLUNCH 11.30-14

Restaurang

Milano

Hamngatan 39, Lidköping

0510-224 47

ost & delikatesser

KVANTINA

Café & Restaurang

Veckans matsedel hittar Du på hemsidan
www.ica.se/hjertberg
FRAMNÄS
ICA Kvantina Framnäsvägen 1

LUNCHBUFFÉ

Catering, delikatesser
À la carte kvällar
måndag-lördag 18.00–sent

Veckans
Lunchalternativ:

Måndag-Fredag 11-15

Bakad blomkål

med tomatsås smaksatt
med harissa, vitlöksdressing,
citron samt friterad morot

Friterad kyckling

med bluecheese dressing
samt en kålsallad med nötter

Isterband

fr Eriksons med stuvad potatis,
rödbetor & senap

Välkommen!
Följ oss på facebook
eller kolla vår hemsida

Nya stadens torg 10, 531 31 LIDKÖPING
Tel 0510-615 00
restaurangtheview.se

Mellbyg. 10 • 0510-280 80
• mellbygatans.se

Inkl. bröd, soppa, vatten, salladsbuffé, kaffe

Fabriksgatan 4, Lidköping

LUNCHbuffé kl 11.30-14.30

Måndag:
Krämig pasta
med sockerärtor
Måndag
Jonas quinoaoch
m pesto
soltorkad tomat
röktochskinka
Tillbehör: Marinerad kotlett
Tisdag:
Tisdag med kallrökt lax
Krämig morotsoppa
Karls tagliatelle med medelhavssmaker
Onsdag:
Tillbehör: Sparrisrullader
med lufttorkad
skinka
Bulgur med
tomat, persilja
och grillad
Onsdag rostbiff
Rörstrands
egna ceasarsallad
Torsdag:
Tillbehör: Grillad kyckling
Tomatoch kikärtssoppa
medTorsdag
matmuffins
Midsommarinspirerad buffè
Fredag:
Fredagsötpotatis
Ugnsrostad
med STÄNGT!
kycklingspett

Måndag:
Örtbakad fläskkarré med rostad potatis
Pocherad torsk med ansjovis och gräslök
Tisdag:
Rimmad oxbringa, rotmos, pepparrotssås
Stekt panerad spätta, remouladsås, potatis
Onsdag:
Järpar med tzatziki, ugnsrostad potatis
Fisk- och skaldjurslasagne
Torsdag:
Kyckling i currysås med morot o mango
Pocherad kapkummel, ramslökssås, potatis
Levergryta med kokt potatis
Härliga fredag:
Kantarellsoppa
Wallenbergare, potatispuré, skirat smör, ärtor
Fiskgratäng på lax med räkor och sparris
Fredagskaka
Lördag-Söndag: Helgbuffé
Kantarellsoppa
Kinnekullestek, gräddsås, potatisgratäng, gelé
Ugnsbakad lax i skaldjurssås, toppad med
räkor och sparris. Helgkaka
Öppet: Mån-Fred 10-15, Lörd-Sönd 10-16

Cafélunch

Glad midsommar!

Nötter, frön, groddar, frukt och röror serveras
Grönt, frön, frukt och röror alltid på buffén.
som tillbehör.
smör,
brieingår.
och kaffe ingår.
Bröd, Bröd,
smör, ost
& kaffe

11.30–14.30.
tel: 0510-250
Tel: 0510-250
83 83

Välkommen!
			
					
					
		

Dagens lunch
serveras mellan 11.30-14.00

Vi serverar
5-6 rätter varje dag
bl.a. kött, fisk, husman,
pasta, sallad
och vegetariskt
För mer info
www.rskrapan.se

Välkommen!
info@lidkoping.pinchos.se
0510-225 00
Fabrikgatan 4, Lidköping

Fredagslunch

2-rätters meny

Vi har lååång lunch mellan

kl. 12.00-15.30

för att man skall få fredagsfeeling och kunna njuta lite extra...

Förrätt:

Mozzarella Caprese

Varmrätter:

Bouillabaisse med aioli
(fisk- och skaldjursgryta med saffran)
alt.
Parmesanbakad kycklingfilé med
basilikasås och rostade rotfrukter
Vegetariskt:
Kikärtsbiffar med halloumi, basilikasås
samt rostade rotfrukter
Kaffe och kaka

För mer info
feelingrestaurang.se
0510-615 20 • Skaragatan 7

Följ oss på socialamedier och hemsida
för evenemang och meny

0510-54 40 40 www.kinnekullegarden.com

Bakgår´n
Restaurang & Catering

Lunch på Bakgårn’n !
Måndag

Kålpudding, gräddsås, kokt potatis, lingon
Pocherad kummel, potatis, spenatsås, räkor

Tisdag

Örtkryddad kycklingfilé, grönsaksris, svampsås
Potatisgnocchi, ugnsbakad hokifilé,
hummersky samt dillolja

Onsdag

Wallenbergare på kalvfärs, potatispuré,
stekt lök samt rödvinssås
Fisk- & skaldjursgryta med saffransaioli

Torsdag

Fläskytterfilé, potatisgratäng, vitlökssmör
samt bearnaise
Panerad spätta, dillig sås, kokt potatis

Fredag

Pankopan. schnitzel, ljummen poatissallad,
kall sås samt haricots verts
Grillad lax, rostade rotfrukter, citrushollandaise

Lördag:

Shoppinglunch 11.30-14.00

Veckans:

Bakgår’n räksallad, aioli, grillat vitlöksbröd
Veganvänlig oumpburgare, pommes frites
Inkl. stor salladsbuffé, dryck, kaffe & dessert

Nya Stadens Torg 1, Tel: 0510-25252
Kolla in vår hemsida: www.bakgarn.se

LUNCHBUFFÉ
måndag

Isterband med persiljestuvad potatis
Ångad vitling med örtsås, kokt potatis

Framnäsvägen 2, Lidköping
Dagens lunch Mån-Fre 11.30–14.00
inkl. måltidsdryck, salladsbuffé,
hårt & mjukt bröd, kaffe och kaka

Måndag:

Stekt färsk kycklingfilé, kokt ris, currysås
Pocherad Alaskafilé, kokt potatis, äggsås
Galejans klassiska fläskpannkaka
Tisdag:
(Även dagens fiskrätt)

tisdag
onsdag
torsdag
fredag
veckans pasta

Mickes goda köttbullar, kokt pot. gräddsås
Fiskgratäng, broccoli/tomat med
gratinerat potatismos

Sallad, kaffe, paj/efterrätt ingår alltid
Måndag–fredag kl 11.30–14.00

Strimlat biffkött, färsk basilika, lök, paprika
Veckans paj: Tomat & köttfärspaj, fetaost

Bräckt kassler, stekt potatis, pepparrotscreme
Pocherad skädda med hummersås, kokt potatis
Chili con carne med ris
Bouillabaisse med saffransaioli
Nötstek, gräddsås, inlagd gurka, kokt potatis
Panerad Kungflundra med dillmajonäs
Abonnerat

Pasta med skinka, ädelost och soltorkad tomat

Sparbanken Lidköping Arena
Mellbygatan 54, Lidköping
Bordsbeställning: boka@nittontrettiofyra.se
Tel 0510-77 12 15

Stekt fläsk, löksås/bruna bönor/potatis
eller raggmunk
Ost & ananasgratinerad falukorv,
persiljekryddat potatismos
Onsdag:

Torsdag: (Även dagens fiskrätt)

Ärtsoppa, tunna pannkakor, sylt, grädde
Leverstuvning med kokt ris eller potatis
Fredag:

Galejans skomakarlåda
Sprödbakad torsk, kokt pot. kryddyoghurt
Veckans pasta:

Sallader: Plocka från vår stora salladbuffé
och välj något tillbehör
Ost & Skinka - Kyckling - Tonfisk - Grekisk sallad
Tacobuffé ”Alla dagar”
För övriga menyer och mer information
besök: www.galejan.se Tel: 0510-200 74

Salladsbuffé, nybakad bröd,
dricka, kaffe o kaka
MÅNDAG
Boillabaisse, fransk fiskgryta med aioli
Sirapsglacerad kålpudding, gräddsås, lingon
TISDAG
Torskfilé med skirat smör, pepparrot, rödbetor
Stekt fläsk från Skövde, nygräddad raggmunk
och lingon eller löksås
ONSDAG
Stekt strömming med potatispuré,
lingon, citronsmör
Mozzarellagratinerad kyckling, italiensk
färskoströra och rostad potatis
TORSDAG
Nyfångad sej, ramslöksdressing, färskpotatis
Pannbiff, karamelliserad lök, timjansky, lingon
FREDAG
Skaldjurslasagne, spenat- o fänkålscrudité
Fredagsschnitzel ”cordon bleu”, rödvinssås
VECKANS
VEGETARISKA/SALLAD
Fransk bondsallad med betor, primörer,
svamp, brieost och vinägrett
Vardagar 11.30-14.00
www.sockerfabriken.se
info@sockerfabriken.se
Sockerbruksgatan 1
Tel 0510-651 90 • 0733-895 881

Torggatan 6, tel 0510-201 02
Måndag

Köttgryta a’la stroganoff med potatispuré
och saltgurka
Stekt fiskfilé med kärringröra

Tisdag

Stekt fläsk med raggmunk, alt. löksås, lingon
Krämig fiskgryta med vitlöksbröd

Onsdag

Oxfärsbiff med brynt lök, gräddsås o lingon
Friterad fiskfilé med djävulssås

Torsdag

Långbakad fläsksida med äpple, senapssky
och potatispuré
Stekt fiskfilé med gräddkokt purjolök
och rotfrukter

Fredag

Fläsknoisette, pepparsås och friterad potatis
Ångad torskrygg med rostad mandel,
ärtskott, brynt smör, vitvinsås

Hela veckan

Moussaka med tzatziki
Bakade rödbetor med grynotto o halloumi
Skafferiets köttbullar med gräddsås, lingon

Lördagslunch kl 12.00-15.00
se vår hemsida www.skafferietlidkoping.se

Vi har även Catering

Öppet: Måndag-fredag 11–15

H

