
Litet julbord
Marinerad fläskytterfilé med het pepparsås samt kryddig kulpotatis och haricots verts
Hemlagade köttbullar med rödbetssallad eller gräddsås och potatismos samt lingonsylt och inlagd gurka
Smörstekt kapkummelfilé med kall krämig citrussås samt potatismos och minimorötter
Hemlagade pannkakor med sylt och vispad grädde
Linsgryta med färska grönsaker samt gräddfil och kryddig kulpotatis

MÅNDAG
20/11

TISDAG
21/11

ONSDAG
22/11

TORSDAG
23/11

FREDAG
24/11

Litet julbord
Biff á la Lindström med kapris och rödbetor samt stekt ägg, mustig rödvinssås och råstekt potatis
Sprödbakad färsk torskfilé med klassisk remouladsås samt Heats potatismos och gröna ärter
Bräckt prinskorv med bondäggröra och stekt kulpotatis samt skånsk senap  
Vegetarisk pasta med het och krämig tomatsås samt rotfrukter och haricots verts

Litet julbord
Sotad kycklingfilé med chilibearnaise eller örtaioli samt rostad potatis och het bönmix
Stekt panerad pangasiusfilé med Heats potatismos samt västkustsallad och broccolibuketter
Ost och räkgratinerad ugnsomelett med färsk dill   
Bönbiffar med kryddig kesoröra samt varm bulgursallad och örtaioli

Litet julbord
Ört och vitlöksmarinerad fläskfilé med bearnaisesås och råstekt potatis samt haricots verts
Ört och vitlöksmarinerad kycklingfilé med bearnaisesås och råstekt potatis samt haricots verts
Ärtsoppa med fläsk samt hemlagade pannkakor med sylt och vispad grädde
Gravad laxfilé med hovmästarsås och delikatesspotatis samt citronklyfta och dillkvist
Lasagne al forno med riven ost 
Krämig blomkålsoppa med kikärtsallad samt hemlagade pannkakor med sylt och vispad grädde

Litet julbord
Dessert: Smörkolacheesecake med pepparkaksmul och kolasås
Hängmörad biffrad med krämig grönpepparsås samt potatisgratäng och wokade grönsaker
Självklars serverar vi även vår goda bearnaisesås
Skaldjursfylld rödspättafilé med dilldoftande vitvinssås samt palsternackspuré och ärtor 
Janssons frestelse med legymskivade rödbetor
Rotfruktbiffar med bearnaisesås och potatisgratäng samt haricots verts

Veg. 

Veg.

Veg. 

Veg. 

Veg. 

LUNCHBUFFÉ ÖPPETTIDER

LUNCHPRIS    100:-

STAMGÄSTKORTSPRIS   90:-   
Ladda ett kort med 900:-

BARN UPP TILL 12 ÅR   60:-   
Vi bjuder barnen på glass

Lunch 10:00-14:30

akademiska@restaurangheat.se
www.restaurangheat.se
Tel. 018-26 90 91

VID AKADEMISKA


