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Kastanjen

MR Kastanjen vecka 12
Måndag 20/03
Gröna smaker - Zucchinibiffar med baba ganoush och varm tomat- och örtbulgur
Klassiska smaker - Köttfärs Diavolo (köttfärs, grädde, piri piri) med rotfruktsfräs och ris
Världens smaker - Kyckling med honungsglacerade morötter, citronsky och rostad potatis
Middag 1
Middag 2

- Ungersk gulasch med gräddfil, saltgurka och grönsaksris
- Rimmad kolja, vitvinssås, gröna ärter och potatisstomp med dill

Tisdag 21/03
Gröna smaker
Klassiska smaker
Världens
smaker

- Tomat- och lökpaj med bönsallad och aubergineröra
- Stekt fläsk med löksås, broccolibuketter och kokt potatis
- Fisk Björkeby - sejfilé med täcke av persilja och ströbröd, kall dillsås, lökstekt haricots verts och kokt
potatis

Middag 1
Middag 2

- Örtstekt kycklingfilé med grönsaksris och ratatouille
- Krämig kasslergryta med curry och äpple med ris

Onsdag 22/03
Gröna smaker - Krämig quorngryta med yoghurt, spiskummin, aprikoser och basmatiris
Klassiska smaker - Stekt strömming med senapsgrädde, gröna ärter och potatismos
Världens smaker - Gryta på skinkbog med svamp och rotfrukter, ris
Middag 1
Middag 2

- Bräckt falukorv med stuvade morötter och kokt potatis
- Nasi goreng med kyckling, grönsaker och krämig sweet chili sås

Torsdag 23/03
Gröna smaker - Ostpanerade rotselleri med solrosfrön, rostade rotsaker med basilikakeso
Klassiska smaker - Ärtsoppa med fläsk. Pannkakor, sylt och vispad grädde
Världens smaker - Sejrygg, salladskål med chili och koriander, basmatiris
Middag 1
Middag 2

- Krämig kycklinggryta med senap, ugnsbakade cocktailtomater och ris
- Kokt rimmad skinkbog med rotmos, rostad kålrot och morot, söt senap

Fredag 24/03
Gröna smaker - Råraka med svamp- och lökragu och crème fraiche
Klassiska smaker - Kycklinginnerfilé med basilikasås, rostad broccoli och lök, ris
Världens smaker - Panerad fisk med kall skaldjurssås, rostad blomkål och kokt potatis
Middag 1

Taco med köttfärs, grönsaker, mild salsasås, gräddfil och tortillabröd

Välkommen!!
Resturang Kastanjen, telefon 0505-451328, epost: rest.kastanjen@fazer.com
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