Bokning sker senast kl. 12.00 dagen
innan match på 0431-55 89 40
eller restaurang@roglebk.se

roglearenarestaurang

SÄSONGEN 2019/20

MATCHMENY – LOGER
Kvällens meny (se nedan för info)

395 kr

Pyttipanna med ägg

Kvällens tvårätters (förrätt & varmrätt)

335 kr

Caesarsallad med kyckling

Kvällens varmrätt

245 kr

Kvällens dessert

Räksmörgås (200g räkor)

225 kr

LÖRDAG 14 SEPTEMBER

Arenans Skagenröra med klassiska tillbehör

Trerättersmeny
inkl. kaffe/te

Kalventrecote med Champagnesås, potatisstomp med örter
och färskost samt ragu på svamp och semitorkade tomater

Rödbetor, knäckebröd, smör & ost

195 kr
125 kr

Crème Brûlée med jordgubbar

TORSDAG 19 SEPTEMBER

Arenans skaldjursfest med tillbehör samt dessert

Skaldjursfest på buffé
inkl. kaffe/te

LÖRDAG 28 SEPTEMBER

Lantpaté serveras med bacon, syltad svamp samt lingon och
cumberlandsås

Trerättersmeny
inkl. kaffe/te

Ryggbiff med rostad klyftpotatis, pomodorobearnaise,
rödvinssky samt bacon och haricots verts
Blåbärskompott med crunch och vaniljsås

TORSDAG 3 OKTOBER

Rökt hjortstek med tunnbröd, pepparrot, crème fraiche samt
gräslök

Trerättersmeny
inkl. kaffe/te

Lättrimmad torskrygg med hummersås, grön sparris,
smörstekta morötter samt örtslungad potatis
Lingonpannacotta med havrecrunch

70 kr
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TORSDAG 10 OKTOBER

Varmrökt lax serveras med salsa Verde, surdegsbaguette och citron

Trerättersmeny
inkl. kaffe/te

Köttfrossa med potatisgratäng, tomatsallad, coleslaw, bearnaisesås,
tryffelmajonäs och sparrisbroccoli
Brownie med rårörda hallon och saltade hasselnötter

LÖRDAG 19 OKTOBER

Arenans Brunch med kall buffé, varm buffé och desserter

Trerättersmeny
inkl. kaffe/te

LÖRDAG 26 OKTOBER

Västerbottenpaj med kallrökt skinka, bakad cocktailtomat samt rädisa
och gräslök

Trerätters på buffé
inkl. kaffe/te

Arenans biff med potatispuré, syltlök, svamp, bacon samt portvinssås
Vaniljkaka med mangomousse och passionsströssel

LÖRDAG 2 NOVEMBER

Arenans bakade carpaccio, prästostkräm, ruccola samt pinjenötter

Trerätters på buffé
inkl. kaffe/te

Persilje- och vitlöksbakat majskycklingbröst från Vikingfågel.
Potatisbakelse samt kycklingsky och rostad spetskål
Tiramisu
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LÖRDAG 16 NOVEMBER

Bohusröra med kräftor och räkor, hembakat fröknäcke samt
citron

Trerätters på buffé
inkl. kaffe/te

Arenans lammrostbiff Provencale med skivad potatis, skysås,
vaxbönor och semitorkade tomater
Cheesecake med rårörda bär

TORSDAG 21 NOVEMBER

Plommonspäckad fläsksida från Heberleins, syrad gurka,
palsternackspuré samt citronmarinerade sojabönor

Trerätters på buffé
inkl. kaffe/te

Gåsbröst med brysselkål, äpplemos, rödkål samt gräddsås och
sockerstekt potatis
Äppeldessert med vanilj

TORSDAG 28 NOVEMBER

Heberleins chilirökta kyckling med rödlöksmarmelad samt fänkål och
hasselnötter

Trerätters på buffé
inkl. kaffe/te

Smörstekt oxfilé med murkelsås, pommes allumettes samt
sockerärtor, rödlök och tomat
Chokladfondant med kola samt hallongrädde
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TORSDAG 5 DECEMBER

Rödbetor, knäckebröd, smör & ost

195 kr
125 kr
70 kr

Arenans klassiska julbuffé med gottebord

Julbord på buffé
inkl. kaffe/te

TORSDAG 19 DECEMBER

Arenans silltårta med gräslök och rödlök

Trerättersmeny
inkl. kaffe/te

Ankbröst med apelsinsås, hasselbackspotatis samt savojkål
och fläskragu
Julpannacotta med daimkross

TORSDAG 26 DECEMBER

Omvänd Toast Skagen med dillkrutonger samt citron

Trerättersmeny
inkl. kaffe/te

Ryggbiff med bearnaisesås, rödvinssås, duchesse samt
haricots verts och bacon
Hallon och chokladdessert

MÅNDAG 30 DECEMBER

Bruchetta med pico de gallo, lantbröd, parmaskinka och
olivolja

Trerätters på buffé
inkl. kaffe/te

Gödkalv med timjanrostad potatis, bakade rotfrukter samt
grönpepparsås
Karamelliserad ananas med vit chokladmousse samt
chokladgranola

