Veckans Lunch på Mat & Möten/ Båstad Golfklubb vecka 21, 20-26 Maj
Vi hämtar inspiration från årstidens växlingar, med råvaror från havet, & gårdar i Skåne & Halland,
inte sällan kryddade med smaker från olika delar av världen.
Ett stort antal smakrika salladsanrättningar, sillinläggningar, hembakat bröd,
vegetarisk soppa tar du från vår buffé. Kaffe & Kaffegodis ingår
Detta mellan 11,30-14,30 måndag-fredag, lördag-söndag 11.30-14.30
Pris 125 kronor/person för ”dagens kött eller fågel”, fisk eller vegetarisk (månd-fred)
Missa inte ”Early Bird” 11.30-12.00 10 % rabatt på dagens
(gäller mån-fred & kan ej kombineras med övriga rabatter)
Måndag

Pocherad torskfilé serveras med kokt färskpotatis, citronglaserad morot och vitvinsås
Köttbullar serveras med potatismos, gräddsås, pressgurka och rårörda lingon

Tisdag

Friterad koljafilé serveras med ljummen potatissallad, kaprismajpnnäs, citron och fänkål
Kokt rimmad oxbringa serveras med rotfruktsstomp, pepparrotssås och senapspicklad spetskål

Onsdag

Ångad långafilé serveras med potatisstomp, räksås, rostad blomkål och syrad kålrabbi
Nattbakad gårdskarré serveras med rabarberchutney, pepparsås och timjanstekt potatis

Torsdag

Ört- & citronbakad laxrygg serveras med färskpotatiskompott, grönärtsallad och dillmixad vitvinsås
Oxfärsbiffar med portvinsstuvade champinjoner, kokt potatis, rödlök- & svartvinbärschutney samt palsternacka

Fredag

Västerhavsburgare serveras med citronmajonnäs, grillat bröd, coleslaw och klyftpotatis
Majskyckling från Bjäre serveras med rostad potatis- & rotsaker, rödvinssky, varmrökt sidfläsk och puylinser
”Fredagsburgare- Bra bröd, Bra kött, inga konstigheter”- Varje fredag serverar vi en ny variant, 155 kr
180 grams högrevsburgare, grillat briochebröd, sallad, cheddarost, tomatchutney, klyftpotatis och dragoncremé
Vegetarisk varmrätt finns & varieras varje dag- bestäms dag för dag på morgonen
Sköna helg...Njut av Helglunch på Mat & Möten, salladsbuffé, soppa & varmrätt, 165 kr
Lördag
Kryddstekt flankstek serveras med klyftpotatis, ramslöksbearnaise och rostade rotsaker
Varmrökt lax med romsås, kokt färskpotatis & citronmarinerad dill - & primörsallad

Söndag ”Mors dag”
Vi serverar ”FINLUNCH” denna dag
-där vi dukar fram en härlig sill,lax & salladsbuffé med vårprimörer.
På buffén hittar du bla. vår hemgravade lax & olika sillar med färskpotatis,
inlagd strömming & Skagenröra, Räkor att pilla, aioli, hembakat bröd, välsmakande soppa, charkuterier, sallader & goda röror.
Varmrätter idag….
Färskostgratinerad lax, Bjärekyckling, Vårprmörer, Goda såser & nypotatis
Efter att du avnjutit allt det goda till förrätt & varmrätt väntar ett välsmakande dessertbord där säsongens bär & frukter
ger smak åt pajer, kakor & andra godsaker
Pris för ”Mors Dags lunch”
265 kr/person inkl. kaffe, Barnpris 90 kr upp till 12 år Serveras 11.00-15.00

