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Måndag/Monday
Varmrökt lax med potatissallad och örtmajonnäs
Smoked salmon with potato salad and
herb mayonnaise

195:-

Lammkorv med grillad sparris, bakad 		
tomat och potatispuré
Lamb sausage with grilled asparagus,
baked tomato and potato puree

195:-

Tisdag/Tuesday
Inkokt öring med dilmajonnäs och pressgurka
Cooked char with dill mayonnaise
and pickled cucumber

195:-

Stekt fläsk med raggmunk, eller med löksås och 195:kokt potatis
Fried pork with hash brown, or with onion gravy and
boiled potatoes

Onsdag/Wednesday
Stekta strömmingsflundror med potatispuré,
lingon och brynt smör
Fried heering with potato purée
lingonberries and browned butter

195:-

Fläskschnitzel med kapris, citron och brynt smör 195:Pork schnitzel with capers, lemon and brown butter

Torsdag/Thursday
Oxrullader med grönpepparsås och ättiksgurka
Beef roulades with green peppar sauce
and pickled cucumber

195:-

Kokt torsk med äggsås och kokt potatis		
Boiled cod with egg sauce and boiled poatatoes

195:-

Fredag/Friday
Biffstek med löksky och karrépotatis		
Beef steak with onion sauce and fried potatoes

195:-

Gäddqueneller i kräftsås med potatis puré		
Pike quenelles in crayfish sauce with potato pureé

195:-

Varje gång du äter hos oss så skänker vi 5 kr till Wateraid i samarbete
med Operakällaren. Operakällaren Foundation har under 11 år samlat
in över 31 miljoner kronor till välgörenhet med fokus på vatten.
Från och med 2018 går alla intäkter oavkortat till WaterAids livsviktiga
arbete i Etiopien för att fler människor ska få rent vatten. WaterAid
förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång
till rent vatten, sanitet och hygien.
Läs mer: http:/www.operakallarenfoundation.com
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