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Matsalen på Kommunhuset är under ombyggnad i höst. Då tar vi hit
Foodtrucks, eller en dubbeldäckare
med sittplatser på andra våningen.
Vi ställer ut utemöbler i trädgården, är det fint
väder så plockar vi in någon från personalen som
får köra DJ. Kanske blir det livemusik, vem vet?
12 Aug är det premiär och invigning. Ni drygt 400
medarbetare kan äta god mat, njuta av bra beats,
mötas och lära känna varandra bättre.
Välkomna!
Obs! Detta är ett test och blir det ett populärt event
så kommer det rulla in många olika foodtrucks under
hösten. Blir det ingen eller dålig efterfrågan på denna
service så kommer den tas bort.

Tidsperiod: 12 Aug - 29 Sep
Tider: 11-13:00, Mån-Fre
Kontakt: internservice@varmdo.se

Foodtrucks v.33
Take Eat Easy - Foodtruckbuss (Mån-Fre)
Meny: se nästa sida

La Olita - Mexikanskt (Ons-Tors)
Meny: www.laolita.se

Måndag 12/8

CheCheCheddar - Högrevsburgare med triple cheddar cheese + pommes frites
Fusilli chicken breast + cream and fresh mushrooms
Thai green curry chicken - coconut milk, bamboo shoots, red paprika + rice
Presto Linguini + baby spinach, garlic, oil, paprika and olives
Dagens sallad

Tisdag 13/8

Barbeque Hat - Högrevsburgare med oak smoked cheddar cheese, bbq dressing + pommes frites
Spaghetti Bolognese + mozzarella balls
Thai red curry beef - coconut milk, green beans and carrot + rice
Farfalle pesto genovese + rucola, mozzarella and tomato
Dagens sallad

Onsdag 14/8

Viva eburga - Högrevsburgare med picklad rödlök, cheddarost, jalapeños + pommes frites
Spaghetti Carbonara
Chicken pancetta, cream och parmesan cheese
Thai yellow curry chicken - coconut milk, red paprika, zucchini + rice
Penne parmesan cheese + baby spinach, garlic, oil and pine nuts
Dagens sallad

Torsdag 15/8

Down Under - Högrevsburgare med cheddar on top and oak smoked cheddar + pommes frites
Tagliatelle Al Pollo - kyckling, tomatsås och smulad fårost
Thai Massaman curry Beef - coconut milk, potatoes and peanuts + rice
Spaghetti Arrabiata + mozzarella balls
Dagens sallad

Fredag 16/8

Violin Burger - Högrevsburgare med tryffelmajonnäs + pommes frites
Rigatoni Bresaola Mozzarella - tomatsås och toppad med bresaola (nöt) och mozzarella balls
Thai Panang curry Chicken - coconut milk, aubergine, green peas + rice
Fettuccine fresh mushrooms + garlic, white whine, butter, cream and parmesan cheese
Dagens sallad

Priser

Lunch 90kr
Lunch inkl. dricka 99kr
Dagens sallad 80kr
Dagens sallad inkl. dricka 89kr
Dricka 20kr

