
BEST WESTERN Vetlanda Stadshotell 

Lunchmeny  

Vecka 42 

Måndag-fredag 11.30-14.00  

Måndag Grillade kamben, serveras med barbequesås & friterad 
klyftpotatis 

 
Tisdag Rimmad & mör oxbringa med rotmos, grovstark senap (finns mild) & 

tunnskivad saltgurka 
 
 
Onsdag Gräddbräserad kycklingfilé med kantareller serveras med grillade 

grönsaker & stekt kulpotatis 

 
 
Torsdag Kotlett (benfri) serveras med pommes frites, rödvinssås, Café de Paris 

smör & ugnsbakade rotfrukter 
                           Pannkakor med sylt & grädde 
         

Fredag Helstekt fläskfilé med grön sparris, skysås, bearnaise & 
potatisgratäng 

 
  Mjukglass till dessert alla dagar 

109:- 

 

  
Veckans alternativ      109:- 

 
Ugnsstekt lax med hollandaise och kokt potatis, serveras med citron & dill 

  
 Dagens sallad inkl soppa från salladsbuffé                         90:- 
 

 
 
 

Best Western Vetlanda Stadshotell 
Stortorget 5. 574 32 Vetlanda. 0383-120 90. www.vetlandastadshotell.net 

http://www.vetlandastadshotell.net/


 
”VEGO” Lunchmeny 

Välj en av rätterna nedan, +fritt val av tillbehör som serveras till dagens rätt eller veckans 

alternativ (potatis, sås mm.)  

 Pulled Oumph härligt kryddig & stekt ”sojaproteinbiff” (vegansk) 

 Matiga & krämiga biffar gjorda på rödbetor & ärtor (vegansk) 

 

OBS!  Säg till om ni önskar en 100% vegansk rätt.  Fråga oss gärna om vad som är helt 

växtbaserat utav det vi erbjuder. Exempel på veganska såser: 

 

 Bearnaise (äggfri, vegansk) 

 Aioli (äggfri, vegansk) 

 

 

Alltid 100 % vegetabiliska oljor (stek & frityr) till vår VEGOmeny!  

Utöver rätterna erbjuder vi ofta saker på vår buffé som är 100 % växtbaserade. 

 

 



Frukterian 

Äter i princip bara frön, frukter, bär och nötter. I dieten ingår även grönsaker som botaniskt sett är frukter, 

exempelvis tomat och gurka. 

Vegan 

Äter  enbart mat från växt- och svampriket. Samma sak som vegetarian. 

Vegetarian 

Äter enbart mat från växt- och svampriket. Samma sak som vegan. Äter man mejeriprodukter och ägg är man 

inte vegetarian, utan lakto-ovo- vegetarian. 

Lakto-vegetarian 

Äter enbart mat från växt- och svampriket, plus mejeriprodukter (ej ägg). 

Ovo-vegetarian 

Äter enbart mat från växt- och svampriket, plus ägg (ej mejeriprodukter). 

Lakto-ovo-vegetarian 

Äter enbart mat från växt- och svampriket, plus mejeriprodukter och ägg. Många lakto-ovo-vegetarianer 

kallar sig (felaktigt) vegetarianer. 

Pesco-vegetarian 

Lakto-ovo-vegetarian som äter fisk och skaldjur. Kallas även Stockholmsvegetarian. 

Pollotarian 

Lakto-ovo-vegetarian som äter kyckling. 

Pesco-pollo-vegetarian 

Lakto-ovo-vegetarian som äter fisk och skaldjur samt kyckling. 

Flexitarian 

Äter  fisk, skaldjur och kött, men strävar efter att äta mer vegetariskt. Många flexetarianer har anammat 

Meatfree Monday, eller köttfri måndag som konceptet kallas i Sverige. Kallas även semi-vegetarian. 

”Vego” 

Ett samlingsbegrepp för maträtter som är helvegetariska (veganska), lakto-ovo- vegetariska, lakto-

vegetariska och ovo-vegetariska. 


