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Måndag/Monday
Spättfilé à la Grenobloise med kokt 		
potatis och brynt smör
Fillet of plaice à la Grenobloise
with boiled potatoes and browned butter

195:-

Thüringer bratwurst med, 			
senap och österrikisk potatissallad
Thüringer bratwurst with,
mustard and Austrian potato salad

195:-

Tisdag/Tuesday
Pocherad koljafile med hackat ägg,		
195:räkor, pepparrot, brynt smör och kokt potatis
Poached chicory fillet with chopped egg,
shrimp, horseradish, brown butter and boiled potatos
Stekt fläsk med raggmunk, med löksås och
kokt potatis eller med blodpudding
Fried pork with hash brown, with onion gravy and
boiled potatoes or with black pudding

195:-

Onsdag/Wednesday
Friterad dragen strömming med 			
potatispuré och tartarsås
Deep fried herring with lemon and
potatoes pureé and tartar sauce

195:-

Lammfärsbiffar med tomatconcassé,		
vitlöksrostad potatis samt västerbottenost
Salisbury steak of lamb with tomato concassé,
garlic roasted potatoes and swedish cheese

195:-

Torsdag/Thursday
Inkokt lax med dillmajonnäs,			
pressgurka och kokt potatis
Poached salmon served cold with
dill mayonnaise, pickled cucumber and
boiled potatoes

195:-

Oxrullader med svartvinbärsgelé och saltgurka
195:gräddsås och potatispuré
Beef roulades with black currant jelly and pickeld cucumber,
cream sauce and potato purée
Ärtsoppa med fläsk följt av plättar			
Pea soup with pork followed by small pancakes

195:-

Fredag/Friday
Torskburgare med stekt potatis,			
vitvinssås och curryfrästa räkor
Cod burger with fried potatoes,
white wine sauce and curry-fried shrimp

195:-

Lövbiff med pommes frites			
persiljesmör och tomatsallad
Minute steak with french fries parley butter,
and tomatoes salad

195:-

Royale with cheese				
Hamburger with gruyère cheese,
truffle mayonnaise, fried pork, pickles,
and French fries

245:-

Varje gång du äter hos oss så skänker vi 5 kr till Wateraid i samarbete
med Operakällaren. Operakällaren Foundation har under 11 år samlat
in över 31 miljoner kronor till välgörenhet med fokus på vatten.
Från och med 2018 går alla intäkter oavkortat till WaterAids livsviktiga
arbete i Etiopien för att fler människor ska få rent vatten. WaterAid
förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång
till rent vatten, sanitet och hygien.
Läs mer: http:/www.operakallarenfoundation.com

