Lunch på vineriet v. 7
Måndag till lördag kl 11:30 - 14:00
Dagens lunch 95 kr inkl sallad, bröd, isvatten & kaffe
Måndag 11/2
Raggmunk | stekt fläsk | äpple | rårörda lingon
Potato pancake/ fried pork/ apple/ lingonberries

Tisdag 12/2
Tio bitar sushi med wakamesallad
Ten pieces of sushi with wakame salad

Onsdag 13/2
Ölbräserad bratwurst | surkål | senap- och potatispuré
Beer braised bratwurst | sauerkraut | mustard- and potato purée

Torsdag 14/2
Parmesanfylld laxfilé | mango- och currycrème | lök- och spenatsallad | rostad potatis
Salmon filled with parmesan | mango- and curry cream | onion- and spinach salad | roasted potato

Fredag 15/2
Fläskschnitzel | béarnaise | pommes frites | gröna ärtor | vitlökssmör
Pork schnitzel | béarnaise | french fries | green peas | garlic butter

Lördag 16/2
Lunchmeny à la carte
Veckans special 120 kr Örtmarinerad kalkonfilé | kalvsky | rostad potatis | waldorfsallad | potatis- och lökringar
Week’s special 		
Herb marinated turkey fillet | veal gravy | roasted potato | waldorf salad
potato- and onion rings
Veckans veggie 95 kr
Week’s veggie		

Krämig risoni | tomatpesto | quorn | oliver | kronärtskocka
Creamy risoni | tomato pesto | quorn | olives | artichoke

Övriga rätter 		
Veckans söta 75 kr

Vineriets Caesarsallad 120 kr
Fråga personalen

Brunchbuffé söndag 12:00-15:00
Från druva till vin
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

Dag/ tid
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

Torsdag 14/2 kl 19.00 - Trerätters inklusive två glas vin 495 kr/p.
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