Mat & Café

71:ANS LUNCHBUFFÈ
vardagar 11:00-14:00

helger 12:00-15:00

Avhämtning - Utkörning - Catering - Tårtor - Smörgåstårtor - Sallader - Lunchbuffé - Salladsbuffé - Gatukök

Agneshögsgatan 71, Motala ● 0141 - 573 00 ● matochcafe.se
Beställning av smörgåstårtor, tårtor, kakor m.m. kontakta Café 59:an. Tel: 0141-430 00
3:e rätten, ”Husets lunch” finns i en begränsad mängd

I buffépriset ingår:

salladsbuffé, dryck,
hembakat bröd,
efterrätt, kaffe och
hembakad kaka

Matsedel v 3
17-23 januari

Måndag
1. Kokt torskfilé med kokt potatis och ägg- och persiljesås
2. Pytt i panna med stekt ägg och rödbetor
3. Pepparrotskött med kokt potatis

Tisdag

Avhämtning/utkörning:

Endast matlåda ingår
Sallad: 10 kr
Påse: 4 kr
Utkörning: Gratis

1. Raggmunk med stekt fläsk och lingon
2. Kalops med kokt potatis och rödbetor
3. Stekt fläsk med kokt potatis, löksås och lingon

VARDAGAR

Lunchbuffé: 90 kr
Senior (65+): 85 kr
Barn (3-6 år): 60 kr

Onsdag
1. Ostfylld kycklingfilé med kokt/stekt potatis och pepparsås
2. Rotmos med fläsklägg/fläskkorv och örtsenap
3. Flundrafilé med kokt potatis, remouladsås och citron

Avhämtning: 70 kr
HELGER

Lunchbuffé: 99 kr

Torsdag
1. Wallenbergare med kokt potatis/potatismos, skirat smör,
gröna ärtor och lingon
2. Fiskgratäng Smögen med potatismos
3. Ärtsoppa och pannkakor med sylt och grädde

Fredag
1. Slottsstek med kokt/stekt potatis, rödvinssås och gelé
2. Schnitzel med kokt/stekt potatis och pepparsås
3. Pasta med kasslersås

Avhämtning: 75 kr
10-häften (vardagar)

Lunchbuffé: 810 kr
Lunchbuffé (65+): 765 kr
Avhämtning: 700 kr
Övrigt

Schnitzel: fr. 99 kr
Rödspätta: fr. 99 kr
Vegetarisk rätt: 90 kr
Sallader: fr. 70 kr
(t.ex. kyckling, räkor)

Lördag
1. Pannbiff med kokt/stekt potatis, brunsås, stekt lök och lingon
2. Nötstek med kokt/stekt potatis, gräddsås och gelé

Söndag

Kebabtallrik: 75 kr
Hamburgare: fr. 45 kr
Tårtor: fr. 220 kr
Smörgåstårtor:
fr. 60 kr/pers.

1. Stekt spätta med kokt potatis, dansk remouladsås och citron
2. Stekt fläskkarré med kokt/stekt potatis, gräddsås och
äppelmos
Beställ matlåda
(med reservation för ändringar)

(innan kl. 10 för utkörning)

0141-573 00

