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Kastanjen

MR Kastanjen vecka 19
Måndag 08/05
Gröna smaker - Chili sin carne med bönor, paprika, gräddfil och tortillabröd
Klassiska smaker - Pastapytt med falukorv, chilistekta grönsaker och örtsås
Världens smaker - Fiskgratäng med ugnsbakade tomater och potatismos
Middag 1
Middag 2

- Kycklingfärslåda med rotfrukter, rostad svart- och grönkål och rostad potatis
- Strimlad rökt skinka i tomat- och basilikasås med pasta penne och riven ost

Tisdag 09/05
Gröna smaker - Falafel med gurkraita, fruktbulgur och pitabröd
Klassiska smaker - Stekt fläsk med bruna bönor/löksås, purjolöksfräs och potatis
Världens smaker - Pankopanerad hokifilé citroncremé, stekt blomkål- och tomat och kokt potatis
Middag 1
Middag 2

- Krämig nötköttsgryta med vårgrönsaker och kokt potatis
- Falulåda med senapssmör, kokt broccoli och stuvad potatis

Onsdag 10/05
Gröna smaker - Potatis- och fänkålsgratäng med zucchini, oliver, soltorkade tomater och salladsost
Klassiska smaker - Köttfärs- och risbiffar i tomatsås, buljongkokt palsternacka och potatis
Världens smaker - Kyckling i currysås, lökfrästa romanabönor och ris
Middag 1
Middag 2

- Fläskkött i pepparrotssås, lök- och bönsallad med kokt potatis
- Fiskgratäng med cremé fraiche och sparris, morötter och potatis

Torsdag 11/05
Gröna smaker - Blomkålscurry med kokosmjölk, kikärter och basmatiris
Klassiska smaker - Ärtsoppa med fläsk. Pannkakor, sylt och vispad grädde
Världens smaker - Chili con carne med gräddfil, röd paprika- och bönmix och ris
Middag 1
Middag 2

- Pasta med salami och oliver i krämig tomatsås och rostad broccoli
- Sojastekt kycklingfilé, sesamsky, wokade grönsaker, ugnsrostad potatis

Fredag 12/05
Gröna smaker - Mozzarellagratinerad potatis- och grönsaksmoussaka
Klassiska smaker - Pannbiff med lingongräddsås, haricots verts och kokt potatis
Världens smaker - Kyckling drumsticks med majscrème, saltrostad kål och rostad potatis
Middag 1

- Pastagratäng med skaldjur och dill, hyvlad zucchini och rödlök

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