Varmt välkomna på lunch hos Carotte!
Catering & Delibutiker vecka 24
Dagens 110kr
Måndag
Sotad kyckling med cajunstekta grönsaker, mangokräm & rostad sötpotatis samt majs
Dagens gröna: Rostat blomkålshuvud med ljummen sås på spenat samt edamambönor & bulgur
Tisdag
Mjukbakad rostbiff med solros- & västerbottenspesto, rödvisnsky & rostad potatis
Dagens gröna: Pitapocket med kikärtsbollar, harisakräm, fetaost, picklad gurka & sallad
Onsdag
Bakad torsk med brynt smör, gubbröra & kokt färskpotatis
Dagens gröna: Rödbetsbiffar med getost samt quinoasallad med rostade pumpafrön &
balsamvinaigrette
Torsdag
Grekisk färsbiff med fetaostkräm, bulgursallad med vattenmelon, rödlök & mynta
Dagens gröna: Varma japanska nudlar i buljong med pak choy, böngroddar, ägg & sjögräs
Fredag
Sesamlax med chilimajo, nudelsallad med grönt & rostade cashewnötter
Dagens gröna: Gräddig svamppasta med riven parmesan & zucchini

Veckans Good Stuff 120kr
Biff á la Lindström med saltgurkssalasa, örtsmör, rödvinssky & potatispuré med västerbottenost

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
Asiatisk biffsallad med glasnudlar, grönsaker, koriander & cashewnötter 125 kr

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