
 

Halmstad Arena Restaurang 
 

Måndag 14 juli 2021 

 

Förmiddagsfika 

• Fralla med kalkon och ost 

INGREDIENSER: 

Vallmofralla: vetemjöl, vatten, jäst, kornmaltmjöl, vetegluten, salt, rapsolja, vallmofrö, socker, 

mjölbehandlingsmedel 

*Specialkost tillkommer* 

Lunch 

• Kyckling med mozzarellafyllning serveras med rostad rotfruktsstavar, soltorkade 

tomater, gräddsås och gelé 

INGREDIENSER: 

Rotfrukt: morot, palsternacka, potatis, gulbetor 

Gelé: Råsaft av svarta vinbär, socker, vatten, pektin, citronsyra 

Gräddsås: Laktosfri grädde, vegetarisks fond  

 

Vegetariskt alternativ: 

• Quornschnitzel med rostade grönsaker  

INGREDIENSER: 

Quornschnitze: Mykoprotein (svamprotein), ostsås (ost (mjölk), potatisstärkelse), mjukost (mjölk), vatten), 

berikat vetemjöl, vatten, vegetabiliska oljor (solros- och rapsolja), rehydrerad äggvita ifrån frigående höns, 

vetestärkelse, mjölkproteiner, naturlig arom, vetesemolingryn, salt, stabiliseringsmedel: kalciumklorid, 

jäst, förtjockningsmedel: pektin, bakpulver 

*Specialkost tillkommer 

 



Eftermiddagsfika 

• Äppelknyte, kaffe/te 

INGREDIENSER: 

Äppelknyte: äppelsylt, vetemjöl, vatten, vegetabiliskt fett (palm), sylt (socker, äpplen (35 %), vatten, 

förtjockningsmedel, surhetsreglerande medel, konserveringsmedel, arom), rapsolja, vetegroddsolja, socker, 

sockersirap, konditorimargarin palmfritt (margarin (vegetabilisk olja (raps, kokos), vatten, fullhärdad 

vegetabilisk olja (raps), salt, antioxidationsmedel, arom, vitamin A)), citronjuice, kornmaltmjöl, vetegluten, 

salt, mjölbehandlingsmedel 

*Specialkost tillkommer* 

Kvällsmat 

• Rostbiff serveras med potatissallad, saltgurka, picklad syltlök, svarta oliver, persilja 

och lime   

INGREDIENSER: 

Potatissallad: Potatis, rapsolja, crèmefraiche, äggula, laktos, ostpulver, senapsfrö, salt, lök, gräslök, 

svartpeppar, socker, kryddor, ättika, citronsyra, naturlig arom 

Potatissallad (laktosfri): Tärnad potatis, rapsolja, vatten, lök, äggula, socker, modifierad potatisstärkelse, 

ättika, salt, svartpapper, chilipeppar, paprika, vitlök, lök, citronsyra 

Baguette: vetemjöl, vatten, durumvetemjöl, jäst, råg surdeg, kornmaltmjöl, vetegluten, salt, rapsolja, socker, 

mjölbehandlingsmedel  

 

Vegetariskt alternativ: 

• Quornbratwurst serveras med potatissallad, saltgurka, picklad syltlök, svarta oliver, 

persilja och lime  

INGREDIENSER: 

Quorn Bratwurst: Mycoprotein, rehydrerad äggvita från frigående höns, vegetabilisk olja (rapsolja, palmolja), 

naturlig arom, mejram, potatisstärkelse, stabiliseringsmedel metylcellulosa 

Potatissallad: Potatis, rapsolja, crèmefraiche, äggula, laktos, ostpulver, senapsfrö, salt, lök, gräslök, 

svartpeppar, socker, kryddor, ättika, citronsyra, naturlig arom 

Potatissallad (laktosfri): Tärnad potatis, rapsolja, vatten, lök, äggula, socker, modifierad potatisstärkelse, 

ättika, salt, svartpapper, chilipeppar, paprika, vitlök, lök, citronsyra 

Baguette: vetemjöl, vatten, durumvetemjöl, jäst, råg surdeg, kornmaltmjöl, vetegluten, salt, rapsolja, socker, 

mjölbehandlingsmedel  

*Specialkost tillkommer* 

Tillbehör: rotfruktschips, säsongsbaserad frukt, bröd 


