husmanskost och asiatisk mat i buffé
Lunchbuffé vecka 13
/G = glutenfri, /L = laktosfri
MÅNDAG
Stekt fiskfilé med chilismör, örtcréme, picklad rödlök, och spenatvänd potatis
Svensk ekologisk kycklingbiff med krämig sås på soltorkade tomater, riven grana padano,
grillade morötter och persilje krossad potatis
Pasta carbonara med nyriven grana padano
Vegetarisk friterad falafel med avocado & chilicreme, slungad broccoli och persilje krossad potatis
Asieninspirerad buffé
TISDAG
Fiskgratäng med burre blancsås, julienne grönsker, räkor och kokt potatis /G
Husets raggmunkar med stekt fläsk och lingon
Stekt fläsk med löksås eller bruna bönor och kokt potatis /G
Pasta köttfärssås med ny riven grana padano
Vegetariska Raggmunkar med lingon
Asieninspirerad buffé
ONSDAG
Stekt fiskfilé på limévinegrette, honungscréme och purjolökvänd potatis
Husets pulled pork med BBQsås, chili majonnäs och klyft potatis /G/L
Husets lasagne och ny riven grana padano
Vegetarisk spaghetti med vegobullar i tomat- & basilikasås och ny riven grana padano
Asieninspirerad buffé
TORSDAG
Pannbiff med amerikansk hickorysås, örtbukett & rostad potatis
Husets Fisksoppa toppad med skaldjur och dill /G
Husets gulaschsoppa /G/L
Husets ärtsoppa /G/L
Vegetarisk blomkålssoppa /G med pannkakor
Pasta med köttbullar i tomatsås ny riven grana padano
Till alla soppor ingår det pannkakor, sylt och grädde
Asieninspirerad buffé
Äntligen FREDAG!
Pocherad Laxfilé med mango & currysås, toppad med räkor samt kokt potatis
BBQ marinerad fläskfilé med Café de Parissås och rostad potatis
Vegetarisk gryta med mango & currysås
Asieninspirerad buffé

Vi har öppet för lunch mellan halv elva och två.
Till maten serverar vi naturligtvis smör, hembakat bröd och en fräsch sallad.
Ett glas måltidsdricka och (kaffe ingår endast dricka i lokalen, ej ta med) ingår alltid i lunchen
hos Postiljonen.
V år buffé kostar 93:- och vi har lunchhäften med tio kuponger för 850:-.
Avhämtning: 93:- ingår bröd, sallad, Loka (enbart Loka)
Telefon 031-333 18 18 - w ww .l yp. se

LYP

