
Måndag: 
Smörstekt lax med citronyogurt & kokt potatis
Köttbullar med stuvade makaroner 
Tisdag: 
Raggmunk med stekt fläsk & lingonsylt  
Sprödbakad alaskafilé med remouladsås
Onsdag: 
Skånsk kalops med rödbetor & kokt potatis
Fiskgratäng med räkor & kokt potatis 
Torsdag: 
Ärtsoppa med fläskbog, tunna pannkakor med sylt & grädde 
Dillkött med kokt potatis
Fredag: ( nu får vi även Dessert)  
Smörstekt Pangasiusfilé med musselkött 
Fläsknoisett polignac med råstekt potatis
Veckans Soppa: Morotscreme 
 
Dagens serveras mellan 11.30-14.00   
Pris 105 kr – Avhämtning 95 kr 

Hotell Bellevue - Hjo

Dagens lunch v 6Måndag: 
Smörstekt lax med citronyogurt & kokt potatis
Köttbullar med stuvade makaroner 
Tisdag: 
Raggmunk med stekt fläsk & lingonsylt  
Sprödbakad alaskafilé med remouladsås
Onsdag: 
Skånsk kalops med rödbetor & kokt potatis
Fiskgratäng med räkor & kokt potatis 
Torsdag: 
Ärtsoppa med fläskbog, tunna pannkakor med sylt & grädde 
Dillkött med kokt potatis
Fredag: ( nu får vi även Dessert)  
Smörstekt Pangasiusfilé med musselkött 
Fläsknoisett polignac med råstekt potatis
Veckans Soppa: Morotscreme 
 
Dagens serveras mellan 11.30-14.00   
Pris 105 kr – Avhämtning 95 kr 

Hotell Bellevue - Hjo

Dagens lunch v 6
Måndag:
Ungsbräserad sejfilé med tomatsås och oliver
Skånsk kalops med rödbetor 

Tisdag: 
Alaska Pollock ryggfilé med champinjoner och räkor 
Stekt fläsk med raggmunkar och lingon  

Onsdag:  
Lasagne al Forno 
Dansk sjömansbiff med rödbetor  

Torsdag:  
Halstrad gravad lax med dillpotatis 
Panerad schnitzel med stekt potatis

Fredag: Nu får vi dessert!  
Äggstekt torskfilé med remoulad sås 
Kalvlever Anglaise med råstekt potatis 

Veckans soppa: Tomat-timjansoppa  

Dagens lunch serveras på tallrik mellan 11.30-14.00 
Pris 105 kr – Avhämtning 95 kr 

Hotell Bellevue - Hjo

Dagens lunch v 14Måndag:
Ungsbräserad sejfilé med tomatsås och oliver
Skånsk kalops med rödbetor 

Tisdag: 
Alaska Pollock ryggfilé med champinjoner och räkor 
Stekt fläsk med raggmunkar och lingon  

Onsdag:  
Lasagne al Forno 
Dansk sjömansbiff med rödbetor  

Torsdag:  
Halstrad gravad lax med dillpotatis 
Panerad schnitzel med stekt potatis

Fredag: Nu får vi dessert!  
Äggstekt torskfilé med remoulad sås 
Kalvlever Anglaise med råstekt potatis 

Veckans soppa: Tomat-timjansoppa  

Dagens lunch serveras på tallrik mellan 11.30-14.00 
Pris 105 kr – Avhämtning 95 kr 

Hotell Bellevue - Hjo

Dagens lunch v 14


