
Måndag: 
Tillfälligt stängt på måndagar, men vi öppnar dem snart igen!

Tisdag: 
Pocherad Torskfilé med ägg- och persiljesås 
Stekt fläsk med raggmunk och lingon

Onsdag: 
Pasta med skaldjursås och riven ost
Viltragû med kokt potatis 

Torsdag: 
Helstekt råddjursytterfile med lingon, sås och kokt potatis
Gravad Lax med dillstuvad potatis 

Fredag: 
Hackad nötfärsbiff med stekt lök och stekt ägg och pressgurka
Saffransdoftande fiskragû 

Dagens lunch serveras på tallrik mellan 11.30-14.00 
Pris 105 kr – Avhämtning 95 kr  - Ring 0503 65 34 22

Hotell Bellevue - Hjo

Dagens lunch v 20
Dagens rätt v 25

 
Måndag: Gratinerad kassler med ananas och potatismos
Pasta carbonara med riven ost
 
Tisdag: Pocherad torskfilé med ägg- & persiljesås
Stekt fläsk med löksås och potatis alternativt bruna bönor
 
Onsdag: Smörstekt makrillfilé med stuvad spenat
Nattbakad ryggbiff med rödvinssås och potatisgratäng
 
Torsdag: Äggstekt sejrygg med tomatsås och kokt potatis
Fläskkarré med sås Robert, brysselkål och stråpotatis
 
Fredag: (nu får vi även dessert)
Halstrad laxfjäril med champinjoner och räkor.
Färserad paprika med ris
 
Nu har vi även öppet lördags-lunch! 12.00-15.00 129kr per person

 
Veckans Soppa:
Broccolicréme

 
11.30-14.00 * 0503-653 422

105:- / avhämtning 95:-

Dagens rätt v 26

Måndag: Isterband med stuvad potatis
Fläsknoisette med bearnaisesås och råstekt potatis

Tisdag: Fiskgratäng med räka och krabba samt kokt potatis
Knaperstekt fläsk med raggmunk och rårörda lingon

Onsdag: Biff Lindström med ägg och skånsk potatis
Gräddstuvad kalvlever med rödbetor

Torsdag: Småländska kroppkakor med lingon
Chili con carne med ris

Fredag: Pocherad torskrygg med baconströssel och purjolöksås
Bakad potatis med skagenröra
Fredagsdessert!

Lördagslunch!
11.30-15.00 129kr per person

11.30-14.00 * 0503-653 422
105:- / avhämtning 95:-

Dagens rätt v 33
Måndag: Dillstekt strömming med ruccolamos
 Kycklingklubba med barbequesås samt klyftpotatis
Tisdag:	 Halstrad	koljafilé	med	anjovissmör 
	 Knaperstekt	fläsk	med	löksås	eller	bruna	bönor
Onsdag: Stekt torskrygg portugaise 
 Oxbringa med rotfrukter och pepparrotssås
Torsdag: Pasta Vongole med skaldjur 
 Baconlindad köttfärslimpa
Fredag: Hollandaiseglacerade pannkakor Prins Bertil 
 Fläsknoisette med paprikasås och ris
Fredagsdessert!


