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Veckans lunch på Mat & Möten/Båstad Golfklubb vecka 45, 7 - 13 november 

KÄRA GÄSTER….NU PRESENTERAR VI SÄSONGENS OCH ÅRETS SISTA LUNCHMENY 

Vi stänger 13/11 men öppnar redan 24/11 igen men då med JULENS SMAKER, Jullunch & Julbord 
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 - 14,00 måndag-fredag, Pris 160 kronor/person  

Måndag Ångad torskfilé/ örtslungad potatis/ hummersås/ picklad gurka/ rostad blomkål 

 Pannbiff/ stekt lök/ skysås/ kokt potatis/ saltgurka/ rårörda lingon 

Vegetarisk varmrätt finns varje dag 

 

Tisdag Halstrad laxfilé/ stuvad spenat/ kokt potatis/ citronbakade rotsaker/ krasse 

 Ugnsstekt majskycklingfilé/ potatis- & prästostkaka/ grönpepparsås/ rödlök & bakad rotselleri 

 Vegetarisk varmrätt finns varje dag 

  

Onsdag Pocherad koljafilé/ krossad potatis med färskost & örter/ vitvinsås/ bakad fänkål 
 Panerad fläskschnitzel/ friterad kulpotatis/ citron/ ärtor/ hemslagen bearnaise/ kapris 

 Vegetarisk varmrätt finns varje dag 

  

Torsdag Ärtsoppetorsdag/ kokt rimmad fläskbog/ fläskkorv/ senap/ nygräddade pannkakor/ vispad grädde/ sylt 

 Stekt långafilé/ rödbetor/ kapris/ champinjoner/ brynt smör/ potatiskompott 

 Fläskfilépanna/ krämig dragon- & dijonsås/ champinjoner/ klyftpotatis/ rotfruktskrisp 

  

Fredag ”Smashed burger på lokal färs från Lindegrens”/ bröd/ sallad/ tomat / chili/ cheddarost/ rostad lök/ BBQ sås/ 
krispiga pommes/ basilikamajjo 

 Sydfransk fisk- & skaldjursgryta/ morot & fänkål/ saffransaioli/ krispiga krutonger/ kokt potatis 

Vegetarisk varmrätt finns varje dag 

 

Lördag serveras helglunch med KALKON, 275 kr inklusive förrättsbuffé, soppa & efterföljande dessert till kaffet 
Helstekt kalkon/ stekt kulpotatis/ rostade rotfrukter/ pumpa/ sötsyrlig rödkål/ gräddsås/pressgurka/ äppelchutney 

Örtbakad torskfilé/skaldjurshollandaise/ potatisstomp/ dillglaserade morötter 

Vegetarisk varmrätt finns varje dag 
 

Farsdag serveras helglunch med KALKON, 275 kr inklusive förrättsbuffé, soppa & efterföljande dessert till kaffet 

Helstekt kalkon/ stekt kulpotatis/ rostade rotfrukter/ pumpa/ sötsyrlig rödkål/ gräddsås/pressgurka/ äppelchutney 

Örtbakad torskfilé/skaldjurshollandaise/ potatisstomp/ dillglaserade morötter 

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.) 

TACK FÖR EN FANTASTISK SÄSONG TILLSAMMANS MED ER GÄSTER, KLUBBMEDLEMMAR, MEDARBETARE OCH ALLA VÅRA LEVERANTÖRER 

 
 

 


