Varmt välkomna på lunch hos Carotte!
Catering & Delibutiker vecka 20
Dagens 110kr
Måndag
Lammfärslasagne med chèvre, tomatsås & ruccola
Dagens gröna: Rödbetsbourguignon med palsternacksstomp
Tisdag
Citron- & chilibakad fläskfilé med ruccolapotatis & örtcréme
Dagens gröna: Stekt aubergine, linser, picklad rödlök & dragon-senapscréme
Onsdag
Chiliglacerad torsk med jasmine, pak choi & syrlig gurksallad
Dagens gröna: Majsplättar med quinoasallad, rostad sötpotatis & kvargdipp
Torsdag
Italiensk högrevsggryta med rostad vitlök, soltorkade tomater, örter samt basilikamarinerad
risoni
Dagens gröna: Spansk tortilla med rökt paprikakräm & rostade grönsaker
Fredag
Lågtempererat nötinnanlår med rödvinssky, haricot verts, kryddsmör & råstekt potatis
Dagens gröna: Butternut tikka med gult ris, yoghurt & rostad kokos

Veckans Good Stuff 120kr
Stekt majskycklingbröst med västerbottenpuré, rödvinssky med röd pesto samt sparrissallad

Rivstarta det nya året genom att beställ maten till er kick-off från oss på Carotte!
Ring till 08-655 11 22 eller maila till info@carotte.se för menyförslag.
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Varmt välkomna på lunch hos Carotte!
Sallader & wraps
Poke bowl 135kr
Poke bowl med marinerad lax, edemamebönor, mango, groddar, salladslök, kimchi samt chilimajo &
sushiris

Super bowl 130kr
Spenat med vattenmelon, fetaost, picklad rödlök, avokado, rostade vårmorötter, rädisor & gurka med
aubergineröra

Sallader fr 105kr
Kycklingsallad med balsamicobetor, rödlök, chevré, marinerat päron & saltrostade pumpakärnor 125 kr
Carottes räksallad med ägg, broccoli & avokado 140 kr
Citron- & honungsmarinerad biffsallad med avokado, haricots verts, torkade tomater & nakenhavre 125 kr

Wraps 85kr
Rostbiff med currymajo, picklade grönsaker & rostad lök
Kyckling med röd currymajonnäs
Skärgårdswrap med skaldjur, pepparrot, dill & citron
Edamamebönor, morot, spenat & aubergineröra

Rivstarta det nya året genom att beställ maten till er kick-off från oss på Carotte!
Ring till 08-655 11 22 eller maila till info@carotte.se för menyförslag.
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