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Matglädje när den är som bäst!

Drive in på
GLG
1:an
Vill du kunna ta mig dig en egenlagad lunch
eller en av våra goda sallader eller smörgåsar? Besök då vår Drive In på GLG 1:an för
att beställa och hämta maten direkt från din
bil.

Snabbt smidigt enkelt och ni har minst 3 rätter att välja på samt 4 sallader! Sallad, smör
och hårt bröd ingår i lunchen.
Priserna i Drive In är:
Lunch 			
95:Sallader från 		
99:Bestickset 		
3:Dryck 			 15:Dryck att välja på är Ramlösa i flera varianter,
Pepsi, Pepsi Max, Zingo, Trocadero samt
mjölk.
Önskar Ni beställa större antal förbeställ
genom att ringa 054-85 49 00 så går det
ännu snabbare!

Restauranger

Matglädje när den är som bäst!

Sallader, smörgåsar
eller smörgåstårtor

På GLG kan du välja bland många olika typer av sallader, matiga smörgåsar och smörgåstårtor. Alla våra
produkter kan du få laktos-/glutenfria eller vegetariska. Från oss kan du även beställa tårtan till kaffet
- hör gärna av dig!

Sallad

Handskalade räkor och ägg		
109:Kräftstjärtar och sparris			
109:Ceasarsallad med räkor 		109:Ceasarsallad med kyckling			
105:Pestokycklingsallad med fetaost
och cashewnötter				105:Lufttorkad skinka och mozarella		
109:Basen i våra sallader är: Sallad, tomat och gurka.
Kolhydrater finns att välja mellan pasta, bulgur eller
marinerad färskpotatis.
Dressing: Basilikaaioli, Rhode Island, Ceasar eller
Vinegrette.
Smör och bröd.
Beställning sker senast 2 dagen före leverans.

Vi driver 2 lunchrestauranger med Catering i
Karlstad med omnejd:
GLG Lysåsen - Stora Enso, Skoghall
GLG 1:an - Örsholmens industriområde,
Karlstad
På båda restaurangerna erbjuder vi även
frukost mellan:
08:00-10:00 (1:an)
08:30-10:00 (Lysåsen)

Priser

Med reservation för prisrevidering och utbud. På gluten,
laktosfritt och övriga allergener tillkommer ett pristillägg.
Priserna gäller fr o m 2022-06-07.

Bruksg 44, 663 30 SKOGHALL Tel 010-465 45 83 Mobil 070-350 08 60
e-mail epost@glg.se www.glg.se

Potatissallad eller
gratäng

Potatisgratäng			
30:-/pers
Rotfruktsgratäng			
30:-/pers
Krämig potatissallad med
örtcreme				25:-/pers
Potatissallad med fetaost och
soltorkade tomater		
25:-/pers
Beställning sker senast 3 dagen före leverans.
Minsta beställning 10 personer.
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S
mörgåstårta
Perfekt bjudmat för många!

Den svenska smörgåstårtan intar en kulinarisk
särställning och är uppskattad av alla! Hos oss på
GLG hittar du en smörgåstårta som passar för alla
tillfällen. Alla våra smörgåstårtor är laktosfria men
du kan även beställa smörgåstårta som är glutenfri
eller vegetarisk. Beställning sker senast 2 dagar
före leverans.

Smörgåsmeny

BAGUETTE
Ost och skinka			
Kyckling och curry		
Köttbullar och rödbetssallad
Rostbiff och potatissallad		
Skagenröra			

49:65:65:79:85:-

FRALLA
Ost				34:Ost och skinka			
38:THEKAKA
Ost och skinka			
Hamburgare och stekt ägg		
Handskalade räkor (125 gr),
ägg och majonäs			

Klassisk smörgåstårta
Rund - 12-14 bitar			
Rektangulär - 16-18 bitar			

780:1040:-

42:55:-

Skagen-, skink- och gurkröra. Garnerad med skinka
ägg och handskalade räkor.

95:-

Skinktårta

Beställning sker senast 1 dag före leverans.

Rund - 12-14 bitar			
Rektangulär - 16-18 bitar			

650:775:-

Mimosasallad, skink- och gurkröra. Garnerad med
skinka, ost och ägg.

Räktårta

Rund - 12-14 bitar			
Rektangulär - 16-18 bitar			

895:1190:-

Lyxskagenröra. Garnerad med handskalade räkor.
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