Dagens lunch - 95 kr

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

MÅNDAG

Kg CO2e

Stekt kryddig merguezkorv med ratatouille, rostad potatis och harissacreme
Mozzarellagratinerad färsk sej, serveras med skogssvampsås, röd rättikasallad &
solris
Persisk grönsaksgryta ”Adas Polo” på cocosgrädde, rotfrukter och spenat

TISDAG
Helstekt högrev”low & slow”, serveras med krämig svartvinbärsgräddsås och
persiljeslungade minimorötter
Friterad kummel med hummer-dillcremé och citronjulienne
Veg. Broccoli-o purjolöksbiff, matveterisotto, toppad med
Chili-o honungs rostade frön

ONSDAG
Coq au Vin på kycklinglårfilé med rödvinsås, syltlök, rökt sidfläsk, lök-o örtsallad,
samt potatispuré.
Fisk- o skaldjursbiff serveras med havskräftsås, citron och saffransris
Spansk bondomelett med örtcremé & bönsallad.

TORSDAG
Wallenbergare med brynt smör, rårörda lingon, gröna ärtor & potatispuré.
Klassisk ärtsoppa med fläsk samt pannkaksbuffé med husetssylt & lättvispad grädde.
Filmhusets Pasta ”Di Mare” med lax & skaldjur i hummersås samt färska örter.Veg.
Ostfylld zucchini med ljummen rissallad och soltorkad tomatcreme.

FREDAG
Sprödbakad fläskklubba-”New Orleans-style”, serveras med habanerobearnaise, fänkålsslaw & rydbergspotatis
Hummer & saffransdoftande fiskgryta med höstprimörer & apelsinaioli.
Vegetarisk Pad Thai med strimlat ägg.

.

Klimatmärkt av

Läs mer på Klimato.se
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VECKANS SALLAD

VECKANS SOPPA

Fransk löksoppa med ostkrutong &
senapscreme.

Filmhusets biffshawarma-sallad med
pärlcouscous, yoghurtdipp, samt
friterat tunnbröd.

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

