S J Ö B O GÄ S T G I F V A R E G Å R D
Dagens lunch
Vecka 26
Dagens lunch serveras måndag  fredag 11.30  15.00.
Köket är öppet måndag  fredag 11.30  21.00.
Dagens lunch serveras lördag, söndag och helgdagar 12.00 15.00.
Serveras ej påskhelgen, Mors Dag, Fars Dag, Midsommarhelgen, och
helger under julbordsperioden.
Köket är öppet lördag 12.0021.00 och söndagar 12.00  17.30.
I dagens lunch ingår salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck och kaffe.
* = lite mindre kalorier (g) = glutenfritt (l) = laktosfritt
Spår av gluten och laktos kan förekomma.
Se våra erbjudande på facebook:
https://www.facebook.com/sjobogastis

Dagens husmanskost 80:
Måndag
Kycklingfärslåda med jordärtskocka och salviasås* (g) (l)
Kyckling från Varmlösa fjäderfarm
Tisdag
Skinkstek med parmesangratinerad blomkål och marsalasky* (g) (l)
Kött från Bondens Bästa
Onsdag
Lammfärsbiff med ratatouille och citronyoghurt* (g)
Skånskt kött
Torsdag
Vildsvinsgryta med skogssvamp* (g) (l)
Kött från Österlen Kött & Vilt
Fredag
Kycklinglevergryta med champinjoner* (g)

Dagens rätt 89:
Lördagar och söndagar 119:
Måndag
Lågvärmestekt helstekt kotlettfilé med chilihollandaise och champinjoner (g) (l)
Tisdag
Persiljebakad kummelfilé med spansk fisksås* (g) (l) MSC certifierad fisk
Onsdag
Stekt kycklingfilé med äpple & rabarbersås och varm linssallad
Torsdag
Stekt sillfilé med lingon och potatismos MSC certifierad fisk
Fredag
Panerad schnitzel med wienergarnityr och stekt nypotatis (l)
Skånskt kött
Lördag
Ugnsgrillad pluma med tomat och kaprisvinägrett, grillad broccoli och färskpotatissallad* (g) (l)
Kött från Bondens Bästa
Inkl. kaffe och dessert
Söndag
Lågvärmestekt vildsvinsstek med rosmarin, lingon & tranbärssky samt parmesanrostad potatis* (g) (l)
Vilt från Österlen kött & vilt i Brösarp
Inkl. kaffe och dessert
Veckans vegetariska pasta 70:
Nu startar vi snart på nya vegetariska rätter.
Pasta trotolle med spenat, tomatconcassé och timjansrostade paranötter* (l)

Nu startar vi snart på nya vegetariska rätter.
Pasta trotolle med spenat, tomatconcassé och timjansrostade paranötter* (l)
Lördag och söndag 92:
Inkl. kaffe och dessert
Veckans pasta 75:
Pasta trotolle med spenat, tomatconcassé och bacon* (l)
Lördag och söndag 97:
Inkl. kaffe och dessert
Lördag och söndag 97:
Inkl. kaffe och dessert
Salladsbuffé 60:
Lördag och söndag 82:. inkl. kaffe och tårta
Med bakad potatis 67:
Lördag och söndag 90:. inkl. kaffe och tårta
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