LUNCHMENY VECKA 2 / our weekly lunch
Serveras mellan kl. 11.00 & 14.00, tisdag till fredag. Lunchen inkluderar
bordsvatten, smör och bröd, sallad, ”lilla” ostbuffén samt kaffe.
Served between 11.00 AM & 2.00 PM, tuesday to friday. All dishes include
table water, butter and bread, salad, our "little" cheese buffet and coffee.

e

AFFÄRSLUNCH / business lunch

225

Matjessill med bakad äggula, picklad lök, brynt smör och dillchips.
matjes herrring / egg yolk / pickled onion / browned butter / dill crisps
Dagens rätt från veckans meny
meal of the day
Tiramisù med söt färskost, kaffedränkta savoiardikex och choklad.
tiramisù / cream cheese / coffee / lady ﬁngers / chocolate

Erbjudad

TAKE AWAY
Hinner du inte äta på plats?
Då ﬁxar vi en låda du snabbt och
enkelt hämtar på restaurangen.

Dagens rätt 95kr
Salladsbordet + 40kr
Efterrätt
+ 35kr

DAGENS RÄTT / meal of the day
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/

T.A
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/ 95

135

/ 95

135

/ 95

135

/ 95

Fläskschnitzel grillad lök, dragonkräm, citron och brödstekt potatis.
pork schnitzel / charred onion / terragon mayonnaise / lemon / fried potatoe

195

/ 155

Bakad torskﬁlé med pepparrotssås, pocherat ägg, handskalade räkor & brynt smör.
baked cod ﬁllet / horseradish / poached egg / shrimps / browned butter

165

/ 125

Risottokrokett med picklad shiitake, persiljemajjo, stekt svamp och ruccola.
risotto croquettes / pickled shiitake / parsley mayonnaise / fried mushrooms

135

/ 95

TISDAG / tuesday
Biff Lindström med haricot vertes, vinsky, persiljesmör och råstekt potatis.
pan burger / beetroot and capers / parsley butter / fried potatoes
ONSDAG / wednesday
Isterband med senaps- och gräslöksstuvad potatis, picklad lök och saltgurka .
smoked pork sausage / creamy potatoe / mustard / pickles
TORSDAG / thursday
Långbakad, kumminkryddad ﬂäsksida med sherrygrädde, syrad kål och äppelmos.
tender baked pork belly / sherry sauce / sour cabbage / apple puree
FREDAG / friday
Citronbakad gårdskyckling med gräddkokt pasta, bladspenat och parmesanost.
lemon baked chicken / creamy pasta / baby leaf spinach / parmesan cheese

KÄLLANS FAVORITER / our favorites

EFTERRÄTTER / desserts
Tiramisù med söt färskost, kaffedränkta savoiardikex och choklad.
tiramisù / cream cheese / coffee / lady ﬁngers / chocolate

55

Källans chokladtryffel, fråga vilken smak som serveras idag.
chocolate trufﬂe, ﬂavour of the day

35

+46 (0) 26 61 38 00 - WWW.SODERSKALLA.SE
berätta gärna för oss om du har någon allergi eller specialkost
please let us know if you have any allergies or special diet

/
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