Dagens lunch - 95 kr

Inklusive hembakt bröd, smör, måltidsdryck, kaffe och vår härliga
salladsbuffé!

MÅNDAG

Kg CO2e

Ragu på jerkkryddat högrev och kryddig andouillekorv, serveras med
myntayoghurt och cajunrostad potatis
Fish and chips på lättrimmad torsk med citron, spenat och tartarsås
Veg: Italiensk bönfricasse med puylinser, svamp, lök & paprika, serveras med
pilaffris, parmesancreme & blandsallad

TISDAG
Örtrostat kycklingbröst med gräddsky, paprika och smörstekta champinjoner samt
pilaffris
Pocherad kummel med blomkålsvelouté, picklad blomkålssallad samt örtslungad
kulpotatis.
Veg: ”Bangkok fried rice” med ägg, böngroddar, salladslök och kryddig chilidipp

ONSDAG
Filmhusets Revbensspjäll-korean-style, serveras med husets kimchi-sallad och
misomajjo
Bakad kolja med vitt vin, grädde, hackat ägg & färska örter.
Veg: Tortelloni med soltorkad tomat, ricotta, färsk oregano, grilladegrönsaker samt
riven Grana padano

TORSDAG
En klassiker, köttbullar med gräddsås, rårörda lingon, potatispuré samt
mormorsgurka.
Veckanssoppa, samt pannkaksbuffe med husetssylt & lättvispad grädde.
Veg: ”Tian Provencal” sydfransk grönsaksgratäng med rostade pinjenötter och
tryffelcréme

FREDAG
Filmhusets biff med bea, serveras med rödvinssky, chilibearnaise & rosmarindoftande
rotfrukter.
Lax & hummerquneller, serveras med citrondoftande- saffranssås samt grönsaksris.
Veg: Filmhusets falafel med tzatziki, syrade grönsaker och granatäpple

.

Klimatmärkt av

Läs mer på Klimato.se

Dagens lunch - 95 kr

Inklusive hembakt bröd, smör, måltidsdryck, kaffe och vår härliga
salladsbuffé!

VECKANS SALLAD

VECKANS SOPPA

Marockansk kycklingsallad med
sultancouscous & grönsaker samt
mangodipp och friterat pitabröd

Krämig svamp- o purjolökssoppa med
ostkrutong.

Sugen på vegetariskt?
Vi hottar upp menyn och kör en ny härlig vegorätt varje dag! På Filmhuset ska det
vara gott och lätt att äta grönt!

Är du allergiker?
Fråga personalen så hjälper vi dig
att hitta rätt

Så fungerar klimatmärkningen

Low: 0-1 Kg
CO2e-utsläpp
Välj "Low"-märkta rätter och halvera
dagens matrelaterad CO2e-utsläpp i
Sverige

Klimatmärkt av

Medium: 1-2 Kg
CO2e-utsläpp
"Medium"-märkta rätter har mindre
klimatpåverkan än genomsnittet i
Sverige.

High: 2> Kg
CO2e-utsläpp
En måltid märkt som "high" innebär
en större klimatpåverkan än
genomsnittet i Sverige

Läs mer på Klimato.se

