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

Måndag
Oxbringa med kokt potatis och pepparrotssås
Korvstroganoff med basmatiris
Tisdag
Stekt fläsk med löksås alt. bruna bönor
Ugnsgratinerad fisk med vinsås samt kokt potatis
Soppbuffé
Onsdag
Lasagne al forno med parmesan och örtolja
Panko panerad kummelfilé med skagenröra samt kokt potatis
Torsdag
Fisksoppa med aioli och vitlöksbröd
Skånsk kalops med kokt potatis och rödbetor
Fredag
Skomakarlåda (pannbiff med potatismos, skysås, bacon
och lingon)
Dubbelpanerad fiskfilé med remouladsås och kokt potatis
Veckans pasta
Tagliatelle med rökt lax och chilimarinerade räkor i vinsås
Veckans Vegetarisk
Gröna färsbiffar med fetaostsås och avocado

Kvällens meny……………………..
Mån-Ons 15:00-18.30
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 11:00-16:30
Ugnstekt laxfilé med kokt potatis och dillmajonnäs
Långbakad fläskkarré med stekt potatis samt skysås och
svartvinbärsgelé
Vegetarisk
Gröna färsbiffar med fetaostsås och avocado

Serveras i Husmannen
Mån-Ons 11.00-18.30 Lör-Sön 11.00-16.30
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, majo, rödlök, sallad,

Ta själv, betala i husmannen
Ta själv mitt emot husmannen
Mån-Fre 10.00.18.30 Lör-sön 10.00-16.30

Grön Deli

Orientalisk räka…………………………………...110kr
Rökta laxen………………………..……………...,110kr
Grön Deli Caesar…………………...……………..105kr

Tillfälligt stängt!
Vi fortsätter servera….
Poké bowl i husmannen 120kr
Välj mellan..
-Sojamarinerad lax med wasabicrème
-Pankopanerade Vannameiräkor med
srirachamajonäs.
-Friterad kyckling med srirachamajonäs

Serveras med edamamebönor,
mango, morot, salladslök,
avokado, cashewnötter och ris .

Café

Fralla……………………………………………..35kr
Ost
Ost/skinka
Panini ……………………………………………69kr
Ost & skinka
Pesto mozzarella
Salami/brie
Fika
Kokospaj…………………………………………..45kr
Biskvi……………………………………………...30.kr
Chokladboll………………………………………..25kr
Punchrulle…………………………………………25kr
Mazarin……………………………………………20kr

Angående covid-19
Vi följer alla gällande råd och
riktlinjer som rör
restaurangverksamhet & följer även
folkhälsomyndighetens
uppdateringar löpande.

INGÅNG TILL FOODMARKET
ÄR TILLSVIDARE

VIA UTESERVERINGEN
FRÅN PARKERINGEN

Kall inkokt lax………………………………………...119kr
Inkokt lax med rom sås & kokt potatis

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

TAKE AWAY
Du kan få alla rätter som take away!

