Varmt välkomna på lunch hos Carotte!
Restaurang Sumlen vecka 41

Dagens 100kr
Måndag
Osso bocco med gramolata & tagliatelle samt gul- & grön zucchinisallad

Tisdag
Gryta på kycklinglår med citron, oliver & kronärtskocka samt varm sallad på bulgur med tomat,
ruccola & bakad lök

Onsdag
Thaifärsbullar i röd currysås med jasminris samt spetskålssallad med vårlök & seseam

Torsdag
Ärtsoppa med fläsk serveras med pannkakor samt grädde och sylt

Fredag
Krispig fläsksida med surkål, ugnsrostat äpple & morot samt palsternackspuré

Veckans gröna 100kr
Gnocci med karljohansvamp & broccoli samt sallad på ruccola & parmesan

Du har väl inte missat att höstbuffén gästspelar hos oss i några
månader, och passar alldeles utmärkt till höstens fester och event.

Frihamnen

Kungliga Biblioteket

Tegeluddsvägen 92
11528 Stockholm
Tel: 08-509 043 58

Humlegårdsgatan 26
114 46 Stockholm
Tel: 010-709 31 70

Varmt välkomna på lunch hos Carotte!
Restaurang Sumlen vecka 41
Veckans hållbara 120 kr
Vår Good Stuff i en hållbar tappning. Den innehåller 30% ekologiskt, krav eller
närproducerade råvaror. Vår hållbara rätt kommer 3 dagar i veckan vara vegetarisk och
Måndag
Rostad rotselleri & Halloumi med kamutsallad på primörmorot, grönkål och saltrostade mandlar
samt citronkräm

Tisdag
Rostad broccoli med bakad kummel, smörstekt svamp, blandade betor, potatis och dill veloute

Onsdag
Indisk grönsaksgryta med raita och en sallad på blomkål, rostad kokos & aprikoser samt jasminris

Torsdag
Rostade rotfrukter med höstsvampsås, timjansbakad tomat & rosastekt nötinnanlår

Fredag
Auberginepiccata med en bovetesallad på blandade bönor och rödlök samt ratatouille och broccoli
med parmesan

Du har väl inte missat att höstbuffén gästspelar hos oss i några
månader, och passar alldeles utmärkt till höstens fester och event.

Frihamnen

Kungliga Biblioteket

Tegeluddsvägen 92
11528 Stockholm
Tel: 08-509 043 58

Humlegårdsgatan 26
114 46 Stockholm
Tel: 010-709 31 70

Café Valfrid
Sallader från 100kr
Kycklingsallad med balsamicobetor, rödlök, ruccola, chevré, marinerat päron &
rostade pumpakärnor
100kr
Spenat med vattenmelon, fetaost, picklad rödlök, avokado, vårmorötter, rädisor &
gurka med aubergineröra
115kr
Poke Bowl – marinerad lax med avokado, edamamebönor, mango, groddar,
salladslök, kimchi samt sushiris
130kr

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

Du har väl inte missat att höstbuffén gästspelar hos oss i några
månader, och passar alldeles utmärkt till höstens fester och event.

Frihamnen

Kungliga Biblioteket

Tegeluddsvägen 92
11528 Stockholm
Tel: 08-509 043 58

Humlegårdsgatan 26
114 46 Stockholm
Tel: 010-709 31 70

