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Husman vecka 43

Måndag/Monday

Måndag/Monday
Halstrad regnbågsforell med spenat, brynt smör
och hasselnötter
Roasted trout with spinach, browned butter
and hazelnuts

195:-

Kokt Kolja i ägg och persiljesås med 		
kokt potatis
Steamed haddock in eggs and parsley sauce
with boiled potato

195:-

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

195:-

Grillat Kycklingbröst med dragonsås, 		
harricottesvertes, potatispuré och
svartvinbärsgelé
Grilled chicken breast with tarragon sauce,
harricottesvertes, potato puree and blackcurrant jelly

195:-

Tisdag/Tuesday
Stekt Sejrygg med citronsmörsås, rostad 		
blomkål och potatispuré med persilja
Fried saithe with lemon butter sauce, roasted
cauliflower and potato puree with parsley

Tisdag/Tuesday
195:-

Långa med fänkål, vitvinssås, citron och räkor
Tusk filé with fennel, white wine sauce,
lemon and shrimp

195:-

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

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

Onsdag/Wednesday

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

195:-

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

195:-

Oxsvans ragù med glaserade morötter, 		
syrad grädde och kokt potatis
Oxtail ragout with glazed carrots,
sour cream and boiled potatoes

195:-

Kalops med kokt potatis och inlagda rödbetor
Swedish meat casserole with boiled potatoes
and pickled beetroots

195:-

Torsdag/Thursday

Torsdag/Thursday
Viltfärsbiffar med lingon, gräddsås och potatispuré 195:Salisbury steak of wild game with lingonberries,
cream sauce and potato puree

Fyllda oxrullader med gräddsås, sockerärtor
och potatispuré
Beef roulades with cream sauce, sugar peas
and potato puree

195:-

Torsk i saffranssås med blomkål och 		
rotfruktsjulienne
Cod in saffron sauce with cauliflower and
root vegetables julienne

195:-

Halstrad laxtartar med potatissallad, 		
citron och kaprisvinaigrette
Grilled salmon tartare with potato salad,
lemon and caper vinaigrette

195:-

Ärtsoppa med fläsk följt av plättar		
Pea soup with pork followed by small pancakes

195:-

Ärtsoppa med fläsk följt av plättar		
Pea soup with pork followed by small pancakes

195:-

Fredag/Friday

Fredag/Friday

Biffstekt med lök, saltgurka och rostad potatis
195:Steak with onions, salt cucumber and roasted potatoes

Kåldolmar med lingon, kålsky och kokt potatis
195:Cabbage rolls with lingon, cabbage and boiled potatoes

Friterad Kolja med ärtpuré, pommes frites,
dill och citronmajonnäs samt grönsallad
Deep-fried haddock with pea puree, french fries,
dill and lemon mayonnaise and green salad

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

Operabaren & Bakfickans fiskgratäng 		
med räkor och dill
Operabaren & Bakfickans fish gratin with
shrimps and dill

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

