Dagens rätt……………..…........105kr
Mån-fre 11:00-15:00 (Take away 89kr)
Ingår i dagensrätt, salladsbuffé, bröd, smör,
måltidsdryck & kaffe

Måndag
Grillad kycklingfilé med stekt potatis samt aioli och bbq sås
Korvstroganoff med basmatiris
Tisdag
Lasagne al forno med riven parmesan
Panerad fiskfilé med remouladsås och kokt potatis Soppbuffé
Onsdag
Grekisk färsbiff med fetaost samt stekt potatis och tzatziki
Ångad hokifilé med ägg & persiljesås
Torsdag
Helstekt kotlett med potatisgratäng samt rödvinssås
Havets wallenbergare med mos, ärtor och skirat smör
Fredag
Ugnstekt laxfilé med romsås samt kokt potatis
Fläsknoisette med svampsås samt stekt potatis
Veckans pasta
Pasta fusilli med strimlad fläsk och champinjonsås
Veckans vegetarisk
Hemlagad falafel med cous-cous pytt samt lime & chilisås

Kvällens meny……………………..
Mån-Fre 15:00-19.30
Fläsk schnitzel ………………………………………..135kr
Hemgjord schnitzel bearnaisesås, citron & pommes
Kall inkokt lax………………………………………...119kr
Inkokt lax med romsås & kokt potatis
Pasta bolognese………………………………………110kr
Pasta med köttfärssås toppas med parmesan
Hemlagade Köttbullar……………………………….119kr
Köttbullar med gräddsås, lingon & kokt potatis

Helgmeny …………………110kr
(avhämtning 95kr)
I helgens rätt ingår bröd, smör, sallad,
Helgens rätt serveras helgdagar mellan 11:00-17:30

Serveras i Husmannen
Mån-Fre 11.00-19.30 Lör-Sön 11.00-17.30
Mike`s burger……………….……………..............105kr
140 g kött, bröd, dressing, sallad, cheddarost, lök.
Foodmarket…………..……………………....……110kr
140 g kött, bröd, bacon, rostad lök, tomat,
cheddarost, majonnäs
Hallo Mi…………………………………………...105kr
Haloumiburgare, bröd, rödlök, sallad,

Ta själv, betala i husmannen
Ta själv i café/deli monter & betala i husman……
Mån- Fre 10.00.19.30 Lör-sön 10.00-17.30

Grön Deli

Orientalisk räka…………………………………...110kr
Rökta laxen………………………..……………...,110kr
Grön Deli Caesar…………………...……………..105kr
Kyckling melon……………………………...….....99kr
Gula betan…………………..…………………….90kr
Trädgårdslandet…………………………...…….....85kr

Café

Fralla……………………………………………..35kr
Ost
Ost/skinka
Panini ……………………………………………69kr
Ost & skinka
Pesto mozzarella
Salami/brie

Mån-Fre
11:00-14.00

Lördag & söndag
11:00-15.00

Kai Pad mameung /Chicken cashew……….105kr
Wokad kyckling med grönsaker och cashewnötter.
Serveras med ris
Paneng Gai……………………………………110kr
Kycklinggryta med kokosmjölk & röd curry
Serveras med ris
Pad thai……………………………………….105kr
Wokad kyckling med risnudlar, ägg, vitkål, morot,
böngroddar,jordnötter, lime & pad thai sås.
Friterad kyckling/Tempura räka…………….110kr
Friterad kycklinginnerfilé/räka med sötsur sås & sallad.
Serveras med ris
Dumplings/Lunchbox……………………… 100 kr
9 dumplings av samma sort tillagade på samma sätt med
1 sås samt ris
Dumplings/Lunchbox plus………………….125 kr
12 dumplings av samma sort tillagade på samma sätt med
1 sås samt ris
Pokebowle……………………………….120kr
Välj mellan..
-Sojamarinerad lax med wasabic rème
-Pankop ane rade Van nameiräkor med
srirac hamajonäs.
-Friterad kyc kling med srirachamajonäs
Server as med edamamebönor , mango,
morot sallads lök, avokado , ca shewnötter
och ris.

Baguette………………………………………….69kr
Skagen
Kyckling curry
Fika
Kladdkaka med grädde…………………………….39kr
Pecanpaj…………………………………………...45kr
Kokospaj…………………………………………..45kr
Pepparkaksruta…………………………………….35kr
Biskvi……………………………………………...30.kr
Cookie……………………………………………..25kr
Chokladboll………………………………………..25kr
Punchrulle…………………………………………25kr
Mazarin……………………………………………25kr

Hemlagad nötfärsbiff med stekt potatis samt lök sky och lingon
..
Ugngratinerad kummelfilé med räkor och purjolök samt kokt potatis
och dill majonnäs
Vegetarisk
Schnitzel med bearnaise och stekt potatis
Fläskschnitzel ………………………………………..135kr
Hemgjord schnitzel bearnaisesås, citron & pommes
Kall inkokt lax………………………………………...119kr
Inkokt lax med rom sås & kokt potatis

Tillfälligt stängt!

Är du eller ditt företag intresserad av att få
maten levererad till er?
Kontakta oss på
Mail:Info@foodmarkethalmstad.se
Telefon: 073-330 05 07

Barnmeny, upp till 13 år,
inkl. måltidsdryck….
Serveras under hela öppningstiden alla dagar
Köttbullar med gräddsås och lingon…………………….70kr
Pannkaka med sylt och grädde………………………......70kr
Spaghetti bolognese…………………………………......70kr

Vi följer alla gällande råd och riktlinjer som rör
restaurangverksamhet & följer folkhälsomyndighetens
uppdateringar löpande.

