
 

 

 

  

 

 

 
Veckans lunch på Mat & Möten/Båstad Golfklubb vecka 38, 19 – 25 september 

Varmrätt med val av smaker från gård, skog, äng eller hav, serverar vi dig vid bordet 
Ett stort antal smakrika salladsanrättningar, sillinläggningar, hembakat bröd,  

vegetarisk soppa tar du från vår buffé. Kaffe & Kaffegodis ingår 

Detta mellan 11,00 - 14,30 måndag-fredag, Pris 160 kronor/person  

Måndag Ångad lättrimmad torskfilé/ dillmixad vitvinssås/ potatiskompott/ råstekt blomkål/ gröna ärtor 

 Pepprig pannbiff / gräddsås/ potatis & timjanrostade rotsaker/ rårörda lingon 

Vegetarisk varmrätt finns varje dag 

 

Tisdag Pocherad koljafié/ skaldjurssås/ örtslungad potatis/ glaserade morötter 

 Majskycklingfilé/ kantarellsås/ stekt potatis/ spenat/ bakad rotselleri/ svartvinbärsgelé 

 Vegetarisk varmrätt finns varje dag 

  

Onsdag Teriyakimarinerad laxfilé/ jordnötter/ stekta grönsaker/ äggnudlar/ lime/ ingefära/ koriander 

 Biff a la Lindström/ potatismos/ stekt lök/ rödvinssås/ bacon & haricot verts 

 Vegetarisk varmrätt finns varje dag 

  

Torsdag Örtbakad torskfilé/ skaldjurshollandaise/ kokt potatis/ palsternacka & gröna ärtor 

 Stekt rimmat sidfläsk/ raggmunk/ rårörda lingon/ persilja 

 Vegetarisk varmrätt finns varje dag 
  

Fredag Fredagsburgare- Varje fredag en ny variant, 175 kr – ”Smashed burger på lokal färs från Lindegrens”/ bröd/ sallad/ 

tomat/ bacon/ cheddarost/ pommes/ BBQ sås/chipotlemayo/picklad lök 

 Hemgravad lax/ dillstuvad potatis/ hovmästarsås/ citron/ dill/ syrad fänkål 
 Nattbakad gårdskarré/ stekt potatis/ rödkål & bakade rotsaker/ äppelkompott 

Vegetarisk varmrätt finns varje dag 

 

Sköna helg...Njut av Helglunch på Mat & Möten 11,00-14,30  190 kronor 
Lördag Pocherad torskfilé/ toppad med skagenröra/ vitvinssås/ kokt potatis/ dillglaserade morötter 

 Wallenbergare/ potatismos/ lökfrästa gröna ärtor/ hemrörda lingon/ brynt smör 
 Vegetarisk varmrätt finns varje dag 
 

Söndag Helstekt rödspätta/ potatis- & purjolökskompott/ stekt champinjon/ kapris/ rödbetor/ brynt smör/ dill 

 Fläskschnitzel ”Cordon Bleu”/ potatiskaka/ dragonsky/ gröna ärtor/ citron/ persilja 

 Vegetarisk varmrätt finns varje dag 
 
(Ibland levereras tyvärr inte det som ska levereras. Ibland är dagens rätt så uppskattad att den tar slut.  
Vi reserverar oss därför för ev. ändringar.) 
Mat & Möten i Båstad AB/ Båstad Golfklubb, Boarpsvägen 212, 269 93 Båstad 

Tel +46 431-731 24 
www.matomoten.se info@matomoten.se 
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