Veckans lunch v.38
Måndag 14/9

Torsdag 17/9

Saffransdoftande fiskgryta med aioli (L)
130:-

Havets wallenbergare, potatispure, lingon,
ärtor och skirat smör (L)(G)
135:-

Nötfärsbiffar med bulgur, örtdipp och rostad
morot. (L)(G)
125:Grönärtssoppa med kokt ägg och pepparrotskräm. (L)
115:-

Köttfärslimpa med kokt potatis, ärtot,
gräddsås, svartvinbärsgele. (L)(G)
120:Krämig pasta med valnötter och lagrad ost
(L)(G)
125:-

Tisdag 15/9
Ugnsbakad torskfilé med gula och röda
betor, karis, brynt smör. (L)
135:Raggmunk med stekt fläsk och rårörda lingon
(L)(G)
125:Grönärtssoppa med kokt ägg och pepparrotskräm. (L)
115:-

Onsdag 16/9
Smörstekt sejfilé med romsås, kokt potatis
och haricot vert-vaxbönsallad (L)
130:Kalv i dillsås, kokt potatis och morot
(L)
135:Grönärtssoppa med kokt ägg och pepparrotskräm. (L)
115:-

Fredag 18/9
Chili – vitlöksbakad laxfile med tabbouleh
(L)(G)
135:Kyckling milanese med potatispure, ruccola
och tomatsallad (L)(G)
125:Krämig pasta med valnötter och lagrad ost
(L)(G)
125:-

Veckans sushi

Melanders Klassiker
Always at Melanders
Toast Skagen hel/halv (G) 195:-/155:Prawns in a dill mayonnaise served on a toast
with roe of rainbow trout

Stekt Strömming
med lingon och potatispuré (G)(L) 159:Baltic Herring served with lingonberries and potato
purée

Melanders fisk- & skaldjurssoppa
med aioli (G)(L) 175:fish- and shellfish soup served
with aioli and croutons

Fish & chips (G) 175:Panko breaded whitefish with french fries and
curryremoulade

Sushi & Pokébowl
(Serveras måndag – fredag)

SUSHI
8 bitar
105:11bita
129:14 bitar
149:Lax sushi 8-bitar
125:10 -bitar
150:California rolls 10 bitar 120:Vegetarisk 10 bitar
120:Flamberad Lax Maki
140:Mix Maki
120:4 Lax 4 Räk0r 2 Avokado 135:-

POKÈBOWL
Lax
Kimchilax
Tonfisk
Räkor
Tofu (vegetarisk)

139:139:149:145:119:-

Räksallad 195:Prawns on a bed of mixed salad,
served with rhode island sauce

Räksmörgås (G) 190:Levainbread, shrimps, mayonnaise, egg, avocado,
red onion, mixed salad

Räkfrossa på Melanders Alvik

Rimmad lax med dillstuvad potatis
(G)(L) 195:-

Vi dukar up pen buffé med färska räkor,
rökta räkor, såser, ost och bröd.
249:- pp

Marinated Salmon served with potatoes
cooked in cream and dill

Halstrad röding, havsquenell, bakad fänkål,
vitvinssås, dillslungad potatis. (L) 245:Grilled char, seaquenell, baked fennel white wine
sause, dill potatoes.

Viltköttbullar i gräddsås med lingon,
pressgurka & potatispuré (ansjovis)(G)(L)
175:Swedish meatballs in cream sauce with
lingonberries, pickled cucumber & potato purée
(anchovy)

Jämna veckor onsdag klockan
16.00-20.00
Datumen som gäller är:
16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11 och 25/11

