Lunch och Middag Meny
cirka 15 eller 30 minuter

För lunch leverans ringa innan 9:30

med sallad

Vinaigrette, Rhode Island, Caesar, Honung & Dijon, Vegan dressing

Välja mellan: Pulled pork
Chipotle kyckling
Southern fried kyckling (panerade innefile)
Vegofärs med rostat grönsaker VEGAN
BBQstil Oumph VEGAN
Falafel VEGAN

Sallad, tomat, gurka, inlagd rödlök, oliver

Välja mellan: Pulled pork
Chipotle kyckling
Southern fried kyckling (panerade innefile)
Skinka och ost
Räkor
Kyckling med bacon

Vi kan göra mat till andra måltider. Ring eller kom
till vår butik och vi kan fixa det för dig.
Vi vill leverera riktigt bra mat, lagad från grunden.
Bara ren och välsmakande mat lagad på råvaror
som odlats nära dig.

Vegetarisk/vegansk 80kr

cirka 45 minuter

Mozrella och soltorkade tomat VEGAN
Quinoa, avakado och rostad grönsaker VEGAN
Falafel VEGAN

Engelskpaj med steak and ale 80kr
med grönsaker, och pommes eller potatismos

Engelskpaj med vegofärs, grönsaker och svamp 80kr
med grönsaker och pommes eller potatismos

VEGAN

Portugisisk stil kyckling 80kr
Med chorizo och paprika serverade med morot och persilja ris, bröd och
sallad

cirka 30 minuter

Bacon och ärtor risotto 80kr
med sallad, bröd och smör

Färsbiff med bacon och BBQsås 80kr
med grönsaker, stekt potatis, sallad, bröd och smör

Tortillabröd Wrap eller Ciabatta Macka 60kr
med sallad, gurka, tomat, inlagd rödlök

med grönsaker, och pommes eller potatismos

Raggmunk och stekfläsk 80kr

med sallad, bröd och smör

cirka 10-15 minuter

Engelskpaj med kyckling och svamp 80kr

Extra: Bacon eller Ägg eller Ost 10kr, extra kött 20kr

Svamprisotto 80kr

Sallad, tomat, gurka, inlagd rödlök, oliver
Välja mellan: Pulled oumph VEGAN

Engelska och portugisiska specialiteter

med tartarsås och ärtor

Hamburger med pommes 70kr

med lingonsylt, sallad, bröd och smör

0703288933

Engelsk Fish and Chips 80kr

cirka 10-15 minuter
med Pommes, sötpotatis fries eller stekpotatis 80kr

Alla sallad ingår bröd smör och dressing, välja från:

Med kött/fisk 80kr

Att hämta eller äta här kan du besöka oss eller
ringa. Några av rätter kan ta upp till 45 minuter
att laga.

Kyrkvärgen 1, Tärnsjö

Tallrik

Sallad eller Bakad potatis

Lunch vi kan leverera till ditt hem eller arbetsplats
men du är alltid välkomna att komma att besöka
oss och hämta mat.

Fläskkotlett med svamp gräddsås 80kr
med grönsaker, stekt potatis, sallad, bröd och smör

Välja mellan: Pulled pork
Chipotle kyckling
Southern fried kyckling (panerade innefile)
Sidfläsk
Vegofärs med rostat grönsaker VEGAN
BBQstil Oumph VEGAN
Falafel VEGAN

Indisk curryrätt

Extra

tillagad med tomater och pikant currysås

cirka 30 minuter

Ingår i alla rätt: grönsaker, sallad, yoghurtmynt dressing och ris

Välja mellan: kyckling / räkor / grönsaker / quorn / Oumph

Masala (medium) 80kr
tillagad i indisk grädde- och citronsås och mandel

Balti (medium hot) 80kr
Korma (mild) 80kr

Pommes 20kr
Sötpotatis fries 30kr
Stekt potatis 20kr
Läsk 10kr

Delikat gryta tillagad med, kokosmjölk, ingefära, och russin.

Madras (hot) 80kr
Tillagad med chili, tomat och ingefära

Naanbröd 10kr
Mangochutney 10kr

www.worldtree.se

0703288933

lunch@worldtree.se

Kyrkvägen 1, Tärnsjö

Lunch och Middag Meny

För lunch leverans ringa innan 9:30

Att hämta eller äta här kan du besöka oss eller ringa. Några av rätter kan ta upp till 45 minuter att laga.

Lunchmeny
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ugnsstekt kycklingklubba
med grönsaker och
potatisgratäng

Rostbiff med krämig
svamp sås, grönsaker
och potatis

Fläskkotlett med citron‐ och
timjansås med grönsaker,
stekt potatis

Lammbiffar med
grönsaker, ugnpotatis
med citron och tzatziki

Mozzarella fyllda
auberginer med tomat
och örtersås och stekt
potatis

Vegofärs med rostade
grönsaker och
potatisgratäng

Honungsglaserade
grönsaker med krämig
svamp sås, grönsaker
och potatis

Quorn filé med citron‐ och
timjansås med grönsaker,
stekt potatis

Oumph med grönsaker,
ugnpotatis med citron
och tzatziki

Mozzarella fyllda
auberginer med tomat
och örtersås och stekt
potatis

Catering
Event, bröllop, begravning, julbord, jubileumsfest, studenten, temafest,
frukost, fika, mingelmat, buffé eller konferenser. Vi kan bjuda catering till
alla tillfallen från 60kr per personer.
www.worldtree.se

www.worldtree.se

0703288933

Följ oss på Facebook och se våra
nyheter och uppdateringar
World Tree Catering

lunch@worldtree.se

Kyrkvägen 1, Tärnsjö

