Eklanda Krog
Eklanda Torg, Mölndal
Tel. 031-87 86 80
www.eklandakrog.se

Lunch meny v.38
( måndag – fredag kl. 11 – 14 )

1 tim. fri parkering kl. 11 – 14 gäller samtliga besöksparkeringar
MÅNDAG


Oxfärsbiffar med konjaksås & potatismos



Husets fiskgratäng



Pasta med kyckling, champinjoner & gräddsås

TISDAG




Stekt fläsk med raggmunk & lingon alt. löksås & kokt potatis
Spätta med brynta champinjoner
Pasta fläskfilé med rödvinsås & isbergssallad

ONSDAG




Schnitzel med citron, ärtor & rödvinssås
Kokt torsk med äggsås
Pasta med kebabkött & espanjolsås

TORSDAG




Fläskgryta med kantareller & ris
Fish and chips med chili aioli
Pasta med strimlad biff & mexicanasås

FREDAG




Nöt stek med smörstekta kantareller & rödvinsås
Husets hummersoppa med fisk & skaldjur
Pasta med wokade grönsaker & fårost

*All potatis kan bytas ut till sallad/stekta grönsaker

Pris: 95 kronor
i lunchen ingår: Stor salladsbuffé med bröd, dryck samt kaffe
Vid avhämtning 89 kronor inkl. sallad & dryck
Lunch häfte 11 st. för 950 kronor

Smaklig måltid!

Eklanda Krog
Eklanda Torg, Mölndal
Tel. 031-87 86 80
www.eklandakrog.se

Pizzor
 Vesuvio
Tomatsås, ost & skinka

 Calzone (inbakad)
Tomatsås, ost & skinka

 Hawaii
Tomatsås, ost, skinka & ananas

 Capricciosa
Tomatsås, ost, skinka & champinjoner

 Marinara
Tomatsås, ost, räkor & musslor

 Bolognesa
Tomatsås, ost, lök & köttfärs

 Vegetariana
Tomatsås, ost, lök, champinjoner, paprika, kronärtskocka & oliver

 Africana
Tomatsås, ost, ananas, nötter, banan, oxfilé & curry
 Mexicana
Tomatsås, ost, lök, champinjoner, paprika, köttfärs & stark krydda
 Quatro stagioni
Tomatsås, ost, skinka, champinjoner, räkor, musslor & kronärtskocka

 Kebab pizza
Tomatsås, ost, lök, champinjoner, kebabkött, peperoni & kebabsås

 Capri
Tomatsås, ost, skinka & köttfärs

Kebab
 Kebab tallrik
Isbergssallad, tomater, gurka, lök, peperoni, kebabkött, pommes & kebabsås
 Kebab rulle
Tunnbröd, isbergsallad, tomater, gurka, lök, kebabkött, peperoni & kebabsås
 Kebab i bröd
Pitabröd, isbergssallad, lök, tomater, gurka, kebabkött, peperoni & kebabsås

Sallader





Kebabsallad
Kycklingsallad
Grekisksallad
Ost & skinksallad

Lasagna
 Lasagna al forno
 Lasagna gorgonzola
 Lasagna mexicana

