		
		

		
		

Husman vecka 24

Måndag/Monday
Isterband med kapris, äpple, betor 		
och gräslökstuvad potatis
”Isterband” sausage with capers, apples, beetroots
and creamed potatoes with chives

Husman vecka 25

Måndag/Monday
195:-

Varmrökt lax med ljummen potatissallad 		
och dillmajonnäs
Smoked salmon with warm potato salad
and dill mayonnaise

195:-

Rökt makrill med krämig potatis med äppelsallad 195:Smoked mackerel with creamy potatoes
with apple salad

Fläskkorv med rotmos och senap			
Pork sausage with mashed root vegetables
and mustard

195:-

Tisdag/Tuesday

Tisdag/Tuesday

Sejrygg med brynt smör, rödbetor och citron
Saithe with browned butter, beetroot and lemon

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:-

Pepparrotskött med rotfrukter och kokt potatis
Beef casserole with horseradish, root vegetables
and boiled potatoes

195:-

Torsdag/Thursday

Stekt torsk med rödvinssås, sidfläsk 		
och svamp
Cod with red wine sauce, fried pork belly
and mushroom

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:-

Kalvblanquette med rotgrönsaker 		
Veal blanquette with root vegetables

195:-

Torsdag/Thursday

Lammlägg med primörmorötter, persilja, 		
potatispuré och lammsky
Lamb shank with carrots, parsley,
potatoes and lamb gravy

195:-

Ångad kolja med äggsås och kokt potatis		
Steamed haddock with egg sauce and boiled potatoes

195:-

Fredag/Friday
Lövbiff med pepparrot, äggula, rödvinssky
195:och potatispuré
Minute steak with horseradish, egg yolk, red wine sauce
and potato purée
Friterad torsk med remouladsås och kokt potatis 195:Deep fried cod with remoulade sauce, boiled potatoes

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

Kalvfärsjärpar med svampsås, myltade 		
tranbär och rostad potatis
Veal patties with mushrooms sauce,
cranberries and roasted potatoes

195:-

Ångad kummel med vitvinssås,			
räkor och kokt potatis
Steamed hake with white wine sauce,
shrimp and boiled potatoes

195:-

Fredag/Friday
Kokt rimmad oxbringa med persiljebuljong,
rotfrukter och potatis puré
Boiled salted brisket with parsley broth,
and root vegetables with horseradish

195:-

Ångad spätta med champinjonsås 		
och sockerärtor
Steamed plaice with mushroom
and sugar peas

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

