
Spisas Dagens Lunch (V.15) 
Serveras måndag - fredag 11:00 - 14.00 

(Lunch inkl. huvudrätt, dryck, sallad, nybakat bröd, kaffe/te). 

Dagens kött: 115kr - Dagens Fisk: 115kr 

 

Viktig information 

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar avseende den 

pågående pandemin för att kunna erbjuda våra gäster en trevlig och 

säker plats att äta vid. Det är också vår förhoppning att kunna fortsätta 

erbjuda er möjligheten till goda luncher under denna för oss alla svår 

period. Vi kommer därför att lägga ut menyer för hela veckor men vi 

kommer att ta en dag i sänder. Spisa hos Helena önskar alla sina gäster 

välkomna. 

Vi erbjuder också avhämtning, ring 08-654 49 26 

 

 

 

måndag 6 april 

Dagens kött: Haloumigratinerad majs kyckling, rödvinsås, serveras med 

klyftpotatis. 

Dagens fisk: Stekt kungsflundrafilé, vitvinsås, serveras med dill koktpotatis. 

 

tisdag 7 april 

Dagens kött: Kalvschnitzel, kapris, rödvinsås, serveras med råstektpotatis. 

Dagens fisk: Rödingsfilé, serveras med sparrisrisotto. 

 

onsdag 8 april 

Dagens kött: Kalvfärsbiff, Karl-Johan svampsås, serveras med potatismos. 

Dagens fisk: Stekt gösfilé, dillmajonnäs, serveras med slungad potatis 

 

torsdag 9 april 

Dagens kött: Biff Minute, rödvinsås, serveras med pommes frites. 

Dagens fisk: Laxfilé, serveras med parmesanrisotto och gremolata. 

 

fredag 10 april 

Lunchstängd – Långfredagen- Glad Påsk! 

 

 

 



Viktig information 

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar avseende den 

pågående pandemin för att kunna erbjuda våra gäster en trevlig och 

säker plats att äta vid. Det är också vår förhoppning att kunna fortsätta 

erbjuda er möjligheten till goda luncher under denna för oss alla svår 

period. Vi kommer därför att lägga ut menyer för hela veckor men vi 

kommer att ta en dag i sänder. Spisa hos Helena önskar alla sina gäster 

välkomna. 

Vi erbjuder också avhämtning, ring 08-654 49 26 

 

Veckans Rätter 
  

Veckans pasta 115kr 

Oxfilé pasta rigatoni, svamp och tryffelsås. 

 

Veckans Vegetariska 130kr 

Stekt haloumi serveras med grönsaksbulgur, chilikeso och salladsbädd. 

 

Veckans GI 130kr 

Sotad laxfilé serveras med grönsaksbulgur, chilikeso och sallad. 

 

Räksallad 130kr 

Handskalade räkor, avokado, Rhode Island dressing. 

  

Spisas Ceasarsallad 125kr 

Ceasarsallad med kyckling, bacon, roman sallad, hyvlad parmesan och 

krutonger. 

  

Chévresallad 125kr 

Chévre, rödbetssallad, valnötter, honung, blandsallad. 

 

 

 

 

 

Är du allergisk, glöm inte att fråga oss vad maten innehåller! 
De allergener i maten som tillhandahålls och som konsumenterna från den 13 december 2014 har rätt till information från företaget 

om är: spannmål som innehåller gluten (såsom vete, råg, korn och havre), kräftdjur, ägg, fisk, jordnötter, sojabönor, mjölk, nötter 

och mandel, selleri, senap, sesamfrön, svaveldioxid och sulfit, lupin och blötdjur (t.ex. musslor, snäckor och bläckfisk). 


