Lunch på vineriet v. 3
Måndag till lördag kl 11:30 - 14:00
Dagens lunch 95 kr inkl sallad, bröd, isvatten & kaffe
Måndag 14/1
Lasagne al forno | tomatås | parmesan
Lasagna/ tomato sauce/ parmesan cheese

Tisdag 15/1
Torskfilé | potatisstomp | currypicklad blomkål | örtsås | syrad lök
Cod fillet/ mashed potato/ curry pickled cauliflower/ herbsauce/ pickled onion

Onsdag 16/1
Kycklingfilé | röd thaicurry | cashewnötter | jasminris
Chicken fillet/ thai red curry/ cashew nuts/ jasmine rice

Torsdag 17/1
Panerad spättafilé på rågbröd | räkor | remouladesås | pommes frites
Breaded plaice fillet on rye bread/ shrimps/ remoulade/ french fries

Fredag 18/1
Plommonspäckad karré | bacon | kapris | äpple | gräddsås | kokt potatis
Prune filled pork neck/ bacon/ apple/ cream sauce/ potatoes

Lördag 19/2
Lunchmeny à la carte
Veckans special 120 kr Halstrad kalvlever | bacon | kapris | äpple | skysås | kokt potatis
Week’s special 		
Broiled calf’s liver/ bacon/ caper/ apple/ gravy/ boiled potatoes
Veckans veggie 95 kr
Week’s veggie		

Halloumiburgare | picklad rödlök | avokadocrème | tomat | aioli | pommes frites
Halloumi burger/ pickled red onion/ avocado crème/ tomato/ aioli/ french fries

Övriga rätter 		
Veckans söta 75 kr

Vineriets Caesarsallad 120 kr, Chark- och osttallrik | oliver | focaccia 125 kr
Fråga personalen

Brunchbuffé söndag 12:00-15:00
Till barnen hjälper vi gärna till med halva portioner. Du kan också byta ut kolhydraterna mot ångade grönsaker,
säg bara till i samband med din beställning. Vi tar alltid hänsyn till allergier och kan berätta vad maten innehåller.

Från druva till vin

Dag/ tid

Guidning, vinprovning & deli 350 kr/p.
Guidning, vinprovning & deli, lunch, kaffe & chokladbit 440 kr/p
Guidning, vinprovning & deli & säsongens varmrätt och dessert 695 kr/p
Guidning, vinprovning & deli & brunchbuffé 550 kr/p

Fre & lör kl 11:45, sön kl 10:30. Fre 18:30, lör 17:30.
Fre & lör kl 11:45
Fre kl 18:30, lör kl 17:30
Sön kl 10:30

Menybokning av säsongsmeny
Förrätt, varmrätt och dessert 550 kr/p

Fredag & lördag kl 19:00
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