
	
Torget,	19630	Kungsängen	–	TEL:	08	581	758	59	–	bokning@gc-bar.se	–	www.gc-bar.se	

Dagens lunch Vecka 2.  
Pris 105kr. Serveras med nybakat bröd, salladsbuffé, dryck och kaffe. 
Vi serverar även olika sallader, vegetariska alternativ, kebabtallrik och pizzor. 
Lunch serveras mellan 10:00 – 15:00. 
Allergisk? Fråga gärna oss i personalen så hjälper vi dig.  
>> Vill du beställa Take-Away? Ring och beställ 08-581 758 59

Må
• Helstekt fläskhare med husets pepparsås och örtsekt potatis 
• Chili con carne med basmatiris 
• Panerad smörstekt kummelfilé med dill och rom röra samt kokt potatis 
• Pasta med kycklingfilé, lök, tomat, paprika, basilika och grädde 
• VEG: Quinoa grönkålsbiff och haloumi med sallad, tzatziki, aioli 
• DAGENS TIPS (150kr): Entrecote med bearnaisesås och pommes frites

Ti
• Marinerad ugnsbakad kycklingfilé med dragonsås och med basmatiris 
• Raggmunk med stekt fläsk och lingonsylt Alt. Stekt fläsk med löksås kokt potatis 
• Vitvinspocherad alaska pollock med skirat smör, rödbetor, kapris och kokt potatis 
• Pasta al Pepe med köttfärssås, lök, champinjoner och grädde 
• VEG: Quornfärs pasta med grönsaker, tomat, chili, vitlök och grädde 
• DAGENS TIPS (139kr): Fläskfilé med bearnaisesås och pommes frites

On
• Pannbiff med timjansky, café de paris smör och stekt potatis 
• Ugns stekt chorizokorv med tomatconcasse, aioli och stekt potatis 
• Stekt strömming med skirat smör, inlagd gurka, lingonsylt och potatismos 
• Pasta med skinka, lök, tomat, champinjoner, chili, vitlök och grädde 
• VEG: Quinoa grönkålsbiff och haloumi med sallad, tzatziki, aioli 
• DAGENS TIPS (150kr): Ryggbiff med bearnaisesås och pommes frites

To
• Indisk vindaloo gryta på högrev och grönsaker serveras med basmatiris  
• Ärtsoppa soppa eller gulaschsoppa med pannkakor, jordgubbssylt och grädde 
• Medelhavs fisk och skaldjurgratäng med kokt potatis 
• Pasta med kycklingfilé, lök, paprika, ananas, sweet chili, curry och grädde 
• VEG: Rödbetsplättar med fetaostsallad serveras med söt pommes och tzatziki 
• DAGENS TIPS (139kr): Fläskfilé med grönpepparsås och pommes frites

Fr
• Älgfärsbiff med murkelsås, rödvinbärsgelé och potatismos  
• Laxpudding med skirat smör, dill och citron  
• Pasta med strimlad entrecote, lök, tomat, paprika, vitlök, chili och grädde 
• VEG: Haloumi burgare med sallad, tomat, tzatziki, aioli dip och pommes 
• DAGENS TIPS (150kr): Ryggbiff med bearnaisesås och pommes frites
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