
TISDAG 28 JANUARI 
 
 

Förrätter  Sotad gravlax med picklade grönsaker och grov senapssås 

  Helbakad portabellasvamp med cocktailtomater och riven ädelost 

   

  Lime- och rosmarinkryddad morotssoppa med smördegspinnar 

Varmrätter 
Stekt kummel med skaldjurssås och spenat, serveras med 
örtslungad potatis  

   

 
Kycklingbröst med äppelcidersås, spetskål och svamp serveras med 
rösti 

   

   

Desserter  Bakad cheesecake med bärkompott och likörgrädde 

   

   
 
 

Buffépris 110 kr 
 

Välkomna till bords! 
 

På restaurangskolan skiftar vi maträtter varje dag för att eleverna ska få så 
mångsidig utbildning som möjligt. Vi tillagar begränsade mängder, därför kan vissa 

rätter ibland ta slut. Vi hoppas ni har förståelse för detta. 
 

www.engelholmsgymnasieskola.se  

 

http://www.engelholmsgymnasieskola.se/


ONSDAG 29 JANUARI 

Tobias och Hampus presenterar en meny från Svenska Klubben i Paris 
 

Förrätter  Halstrad pilgrimsmussla med tryffelägg och potatis  39:- 

  Rostad skogschampinjon med lingon och ädelost  39.- 

  Butternutsoppa med chorizo och smetana  39:- 

     

Varmrätter  Torskrygg med sellerikräm, rosenkål och beurre blanc  95:- 

  Moules frites med aioli  79:- 

  Friterat anklår med Terriyakisås och spetskål  87:- 

  Grillad Ibericokind med palsternacka, fermenterad 
vitlök och hasselnötter  95:- 

     

Desserter  Chokladterinne, mascarponekräm, rödbeta och 
karamelliserad vit choklad 

39:- 
 

  Rabarberkompott med toscasmul och creme cheese  39:- 

 

Välkomna till bords! 
 

På restaurangskolan skiftar vi maträtter varje dag för att eleverna ska få så 
mångsidig utbildning som möjligt. Vi tillagar begränsade mängder, därför kan vissa 

rätter ibland ta slut. Vi hoppas ni har förståelse för detta. 
 

Minimiförtäring 
förrätt och varmrätt 

eller 
varmrätt och dessert 

 
www.engelholmsgymnasieskola.se  

   

http://www.engelholmsgymnasieskola.se/


TORSDAG 30 JANUARI 

 
 

Förrätter  Ungerska Langos på Svenskt sätt med löjrom, hackad 
rödlök, creme fraiche och dill  39:- 

  Klassisk Ägg Benidectine   39:- 

  Tryffeldoftande blomkålssoppa med vitlökskrutonger 
och citronmarinerad fänkålscrudites  35:- 

Varmrätter  Sallad Nicoise Grand Lux serverad som varmrätt  87:- 

  Ugnsbakad lax med saffransrisotto och smörstekt 
grön sparris  Dagspris 

  Grönpepparflamberad oxfilè Mignon med råstekt 
potatis, brynt skogssvamp och Haricots Verts  95:- 

Desserter  Saltrostad mandelpannacotta med hjortron och 
mandelbiscotti  35:- 

  Husets Café Gourmand  45:- 

 

Välkomna till bords! 
 

På restaurangskolan skiftar vi maträtter varje dag för att eleverna ska få så 
mångsidig utbildning som möjligt. Vi tillagar begränsade mängder, därför kan vissa 

rätter ibland ta slut. Vi hoppas ni har förståelse för detta. 
 

Minimiförtäring 
förrätt och varmrätt 

eller 
varmrätt och dessert 

 
www.engelholmsgymnasieskola.s 

   

http://www.engelholmsgymnasieskola.se/


TISDAG 4 FEBRUARI 
 
 

Förrätter  Ceviche på torsk med ponzu och sesamrimmad gurka 

 

2 x Smörrebröd; Rostbiff och remoulad 
                          Sill, ägg och lök 
 
 
 

  Dagens soppa 

   

Varmrätter 
Ångad rödingfilé med ostronskivling, brynt limesmör och 
jordärtskocka 

   

 
Kryddstekt fläskkarré med curryfrästa grönsaker och matvete samt 
skysås 

   

Desserter  Äppelstrudel med glass 

   

   
 
 

Buffépris 110 kr 
 

Välkomna till bords! 
 

På restaurangskolan skiftar vi maträtter varje dag för att eleverna ska få så 
mångsidig utbildning som möjligt. Vi tillagar begränsade mängder, därför kan vissa 

rätter ibland ta slut. Vi hoppas ni har förståelse för detta. 
 

www.engelholmsgymnasieskola.se  

http://www.engelholmsgymnasieskola.se/


ONSDAG 5 FEBRUARI 

 
 

Förrätter  Kräftsallad på toast med sotad blomkål och rimmad 
gurka  45:- 

  Stekt kalvbräss med kantarellrisotto och 
svampbuljong  39:- 

  Mandelpotatissoppa med isterband och rödbetor  39:- 

Varmrätter  Halstrad gösfilé med variation på betor, smörsås och 
jordärtskockspuré  94:- 

  Smörstekt rödtunga med varm remouladesås och 
sockerärtor   89:- 

  Sechuanstekt ankbröst med apelsinbrässerad endive, 
apelsinsås och potatispuré   87:- 

  Biff med lök i modern tappning, serveras med 
pommes Lyonnaise   94:- 

Desserter  Bakad choklad- och havtornskräm Oaxen  39:- 

  Bärtartlette med kardemummakräm  39:- 

 

Välkomna till bords! 
 

På restaurangskolan skiftar vi maträtter varje dag för att eleverna ska få så 
mångsidig utbildning som möjligt. Vi tillagar begränsade mängder, därför kan vissa 

rätter ibland ta slut. Vi hoppas ni har förståelse för detta. 
 

Minimiförtäring 
förrätt och varmrätt 

eller 
varmrätt och dessert 

 
www.engelholmsgymnasieskola.se  

   

http://www.engelholmsgymnasieskola.se/


TORSDAG 6 FEBRUARI 

 
 

Förrätter  Krämig getostpaj med rostad paprika och krispig 
vintersallad  39:- 

  Italiensk ost och charktallrik med marinerad 
kronärtskocka, oliver och soltorkade tomater  39:- 

  Moules Mariner med tryffelaioli och grillat 
vitlöksbröd  39:- 

Varmrätter  Halstrad röding med brynt svamp, sockerärtor och 
beurre blanc  87:- 

  Smörstekt hälleflundra med mild röd paprikasås, 
grönsaksfräs och risoni  Dagspris 

  Rimmad oxbringa med buljongkokta rotfrukter, 
pepparrotssås och grov fransk senap  75:- 

  Hjortrostbiff med portvinssås, pommes soufflé och 
gratinerad broccoli  89:- 

Desserter  Lättfrusen chokladtårta med med hallonsmul och 
apelsinsallad 

39:- 
 
 

  I matsalen flamberad Crepes Suzette med vaniljglass  39:- 

 

Välkomna till bords! 
 

På restaurangskolan skiftar vi maträtter varje dag för att eleverna ska få så 
mångsidig utbildning som möjligt. Vi tillagar begränsade mängder, därför kan vissa 

rätter ibland ta slut. Vi hoppas ni har förståelse för detta. 
 

Minimiförtäring 
förrätt och varmrätt 

eller 
varmrätt och dessert 

www.engelholmsgymnasieskola.se  

http://www.engelholmsgymnasieskola.se/


TISDAG 11 FEBRUARI 
 
 

Förrätter  Klassisk toast skagen med löjrom 

  Oxtartar med matvete, picklade gulbetor och dijonmajonnäs 

  Husets skaldjurssoppa 

   

Varmrätter 
Stekt lax med sesamtäcke, serveras med soyastekt kål och ingefära 
samt kokosmjölk och ris 

   

 
Fjärilskotlett med rödvinsbrässerad lök,  persiljesmör och rostade 
rotfrukter 

   

   

Desserter  Key Lime paj med glass 

   

   
 
 

Buffépris 110 kr 
 

Välkomna till bords! 
 

På restaurangskolan skiftar vi maträtter varje dag för att eleverna ska få så 
mångsidig utbildning som möjligt. Vi tillagar begränsade mängder, därför kan vissa 

rätter ibland ta slut. Vi hoppas ni har förståelse för detta. 
 

www.engelholmsgymnasieskola.se  
 

http://www.engelholmsgymnasieskola.se/


 
ONSDAG 12 FEBRUARI 

Dat presenterar en meny inspirerad av hans APL på Hus 57 i Ängelholm 
 

Förrätter  Råbiff på danskt rågbröd med Kapris- och Dijonkräm 
samt riven pepparrot  39:- 

  Melon- och fetaost med rökt skinka och fikon  39:- 

  Butternutsoppa med örtkräm  39:- 

     

Varmrätter  Smörstekt gös med jordärtsskockavariation, 
Sandefjordssmör och dillslungad potatis  94:- 

     

  Grillad viltfärsbiff med champinjonkräm, picklad 
morot, rödvinssås och potatisterinne  83:- 

     

Desserter  Bakat äpple med vaniljkräm och crunch  39:- 

  Kardemummaglass med bärkompott i chokladkorg  39:- 

 

Välkomna till bords! 
 

På restaurangskolan skiftar vi maträtter varje dag för att eleverna ska få så 
mångsidig utbildning som möjligt. Vi tillagar begränsade mängder, därför kan vissa 

rätter ibland ta slut. Vi hoppas ni har förståelse för detta. 
 

Minimiförtäring 
förrätt och varmrätt 

eller 
varmrätt och dessert 

 
www.engelholmsgymnasieskola.se  

http://www.engelholmsgymnasieskola.se/

