Dagens lunch - 95 kr

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

MÅNDAG

Kg CO2e

Helstekt fläskkarré serveras med parmesansås, smörrostad kronpotatis samt
löksauterade brytbönor.
Currystekt torsk serveras med cognacs och rosepepparcreme, syrlig äppelsallad
& örtslungad potatis.
Veg. Bön- o grönsaks Stroganoff med stekt skogssvamp, saltgurka & ris.

TISDAG
Halstrad oxbringa-”Low & Slow”, serveras med Rotmos, Senapsmousse & Rostad
lök.
Ugnsbakad lax-”Texas-style”, serverad med Västkuströra, ångad romanesko &
jordärtskockspuré.
Veg. Friterad vårrulle med sweetchili, böndipp & grönsaksris

ONSDAG
Biff Yakiniki med asiatisk kålsallad, basmatiris & cili och ingefärsmajjo
Filodegsöverbakad kummel med smörad tomatsås och rostade vintergrönsaker.
Veg. Rödbetsbiff med rostade frön, serveras med persiljestuvad blomkål & potatis.

TORSDAG
Helstekt fläskfilé ”black & white”, serveras med råstekt potatis och bakade tomater
Klassisk ärtsoppa med fläsk samt pannkaksbuffé med husetssylt & lättvispad grädde.
Filmhusets kalvköttbullar i krämig tomatsås, serveras med pasta penne & riven
grana padano.
Veg. Vegetarisk Jägarpytt med äggröra och egeninlagda betor

FREDAG
Filmhusets högrevsburgare med ost, chipotle-slaw, friterad lökring & pommes-royale.
Mandelöverbakad färsk sej, serveras med skagensås & citronsallad.
Veg. Chili sin Carne med gräddfil, nachos & ris.

.

Klimatmärkt av

Läs mer på Klimato.se
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VECKANS SALLAD

VECKANS SOPPA

Filmhusets medelhavsbowl med
friterad halloumi, citruspicklad
rödlök, tomat, rostat matvete, oliver
& tzatziki.

Krämigmorotssoppa med kokosmjölk,
chili & ingefära, samt friterad gulbeta.

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

