Lunch på vineriet v. 38
Måndag till lördag kl 11:30 - 14:00
Dagens lunch 125 kr inkl sallad, bröd, isvatten & kaffe
Måndag 16/9
Italienska köttbullar | tomatsås | tagliatelle | oliver | ruccola | parmesan
Italian meatballs/ tomato sauce/ tagliatelle/ olives/ ruccola/ parmesan cheese
Tisdag 17/9
Fiskbiffar | gröna ärtor | potatis & dillstomp | romsås
Fish patties/ green peas/ potato & dillstomp/ roe sauce
Onsdag 18/9
Kycklingfilé | currysås | äpple | paprika | basmatiris
Chicken fillet/ curry sauce/ apple/ paprika/ basmati rice
Torsdag 19/9
Koljafilé | stekt svamp | haricots verts | potatispuré med Västerbottenost | vitvinssås
Fillet of haddock/ fried mushroom/ haricots verts/ potato purée with Västerbotten cheese/ white wine sauce
Fredag 20/9
Vineriets cheeseburgare | picklad lök | saltgurka | BBQ | aioli | pommes frites
Cheeseburger/ pickled onion/ salt cucumber/ BBQ/ aioli/ pommes frites
Lördag 21/9
Lunchmeny à la carte
Veckans special 145 kr Skomakarelåda på flapsteak | bacon | purjolök | rödvinssky | potatispuré
Week’s special 		
Flapsteak/ potato purée/ bacon/ leek/ redwine gravy
Veckans veggie 125 kr Bakad gratinerad potatis | Västerbottenost | vegetarisk skärgårdsröra
Week’s veggie		
Baked gratinated potato/ Västerbotten cheese/ vegetarian cream mix
Övriga rätter 		
Veckans söta 75 kr

Vineriets Caesarsallad 125 kr
Fråga personalen

“Från druva till vin”
Guidning av vineri, vinprovning + deli kombinerat med mat.
DAGTID:
Fredag & lördag start kl 11:45. Söndag kl 10:30. Pris från 440 kr.
KVÄLLSTID: Fredag start kl 18:30, lördag kl 17:30. Pris från 695 kr

Trerätters meny
Fredag och lördag kl 19:00. Pris 550 kronor. Tillhörande vinpaket pri 195 kr.

Brunchbuffé söndag 12:00-15:00
Pris 295 kr/p. Barn 5-12 år 120 kr

Företags- och grupparrangemang

25 personer eller fler kan få en skräddarsydd upplevelse hos oss.
Vi har även fina erbjudanden för bussgrupper.
Kontakta oss för offert.
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