
 

Hassan & Preecha EBC 
Restaurang Café Catering 

 

Besökadress: Norbyvägen 14, 752 36 Uppsala   
Hemsida: www. hassansebc.se E-post: info@hassansebc.se Telefon: +46736980326 Bankgiro: 5298-8722  

Dagens lunch vecka 9, serveras mellan 10.30 och 14.00 
MÅNDAG  

Dagens gröna: Gräddstuvad vegetarisk pytt i panna med stekt ägg och rödbetor (G,L) 

Dagens fisk: Ångkokt fiskfilé med kräftsås och ostgratinerad pressad potatis (G) 

Dagens kött: Thailändsk currykyckling med kokosmjölk, hot basilika och örtris (G,L) 

 

TISDAG 

Dagens gröna: Quornfärsgryta med curry, rotfrukter och ris (G,L) 

Dagens fisk: Panerad spättafilé med dillmajonnäs och örtpotatis (L) 
Dagens kött: Biff- och rödvinssauté med pärllök, champinjoner och saffransris (G,L) 

 

ONSDAG 

Dagens gröna: Grönsaksbiff med mangosalsa och rostad sötpotatis (L) 
Dagens fisk: Fiskgratäng med sparris och dillpotatis (G) 

Dagens kött: Pad Thai Gai, wokad kycklingfilé med risnudlar, tofu och krossade jordnötter (L) 

 

TORSDAG 

Dagens gröna: Risotto med blandsvamp och riven parmesan (G) 

Dagens fisk: Fisk och skaldjursgryta med fänkål, tomat och chiliaioli (G,L) 

Dagens kött: Ärtsoppa med fläsk, pannkakor, sylt och grädde. 

 

FREDAG 

Dagens gröna: Grönsaksgulasch med bönor, tofuröra och ris (G,L) 

Dagens fisk: Limepocherad fiskfilé med ugnstekt zucchini och vermontsås (G,L) 

Dagens kött: Halloumi- och färsbiffar med pepparsås och råstekt potatis (G) 

 

Dagens rätt med sallad, smör och bröd  85 kronor. 
Bara varmrätt med bröd och smör  80 kronor. 
Liten tallrik/låda från salladsbordet (extra påfyllning ingår ej) 40 kronor. 
Stor tallrik/låda från salladsbordet (extra påfyllning ingår ej) 60 kronor.
   
 
G= rätten tillagas utan tillsatt gluten i ett kök där gluten förekommer.  
L= rätten tillagas utan tillsatt laktos i ett kök där laktos förekommer. 
V= rätten tillagas veganskt, utan mjölk eller ägg.  

 
 
 Prova vårt bröd som lunch! 

 
Manaquich, libanesisk ”pizza” med olika topping, välj mellan: 

• Vild timjan med tomat- och lökröra, serveras med oliver, tomater och gurka 

• Halloumi-mozzarella-cheddar, serveras med oliver, tomater och gurka  

Pris 40 kr för själva manaquichen, med en liten sallad från salladsbordet blir priset 70 kronor.  


