Mat & Café

DAGENS LUNCH 59:AN

Café 59:an öppet vardagar 08:00-15:00
Utkörning av matlådor sker mellan 11:00-15:00
Avhämtning - Utkörning - Catering - Tårtor - Smörgåstårtor - Sallader - Dagens lunch - Salladsbuffé - Café

Nedre Kaptensgatan 7, Motala ● 0141 - 430 00 ● matochcafe.se
Utkörning matlåda: 0141-573 00 ● Beställning tårtor, smörgåstårtor m.m: 0141-430 00
Lunchserveringen på 59:an är stängd tills vidare, vi erbjuder dock fortfarande utkörning av
matlådor. Café 59:an är fortfarande öppet för fika m.m. För att äta på plats är ni välkomna till
Mat & Café 71:an på väster!
Matsedeln gäller även på 71:an på väster

Avhämtning/
utkörning:

Matsedel v 47
22-28 november

Endast matlåda ingår
Sallad: 10 kr

Måndag
1. Ost- och ananasgratinerad kassler med kokt potatis och
champinjonsås
2. Flygande Jakob med kokt potatis/ris och jordnötter

Utkörning: Gratis

VARDAGAR

Avhämtning:

Tisdag
1. Raggmunk med stekt fläsk och lingon
2. Pepparrotskött med kokt potatis

70 kr
Påse: 4 kr

10-häfte:

Onsdag
1. Stekt strömming, potatismos, skirat smör, gröna ärtor, lingon
2. Pannbiff med kokt/stekt potatis, stekt lök, brunsås och lingon

(gäller vardagar)

700 kr
HELGER

Torsdag
1. Plommonspäckad fläskkarré med kokt/stekt potatis, gräddsås
och äppelmos
2. Kycklingklubba med kokt potatis/ris och currysås

Fredag
1. Schnitzel med kokt/stekt potatis och pepparsås
2. Lasagne med vitkålssallad

Fredag 26 nov på 71:an
Tacokväll kl. 17-20 (99 kr, barn: 59 kr)
Lördag
1. Jägarbiff med kokt/stekt potatis, jägarsås (med kantareller)
och lingon

Söndag

Avhämtning:

75 kr
Påse: 4 kr

Övrigt
Dryck: fr. 12 kr
Dessert: fr. 12 kr
Sallad till matlåda: 10 kr
Sallader: fr. 70 kr
(t.ex. kyckling, räkor)
Tårtor: fr. 220 kr
Smörgåstårtor:
fr. 60 kr/pers.

1. Porterstek med kokt/stekt potatis, portersås och gelé
(med reservation för ändringar)

December och julen närmar sig, så planera in redan nu…

Beställ matlåda

71:ans julbuffé lör 4/12

(innan kl. 10 för utkörning)

Pris på plats: 199 kr, matlåda (1 kall+1 varm): 139 kr

0141-573 00

