
Lunchsallader 
 

A - Handskalade räkor med honung, vispad äggula, olivolja, 

citron och heta kräftstjärtar 

Serveras på en bädd av vårlök, mixad sallad, bladselleri, kvisttomat, 

hyvlad parmesan, strimlad morot, kikärtor, färsk paprika och rädisor. 

Toppas med grovmalen svartpeppar. 

Sides: Frasettis hälsobröd och husets senapscréme. 

 

 

 

B - Ljummen kycklinginnerfilé marinerad i honung, soja, 

pepparrot och sesamfrö 

Serveras på en bädd av vårlök, mixad sallad, valnötter, kvisttomat, 

hyvlad parmesan, strimlad morot, kikärtor, färsk paprika och rädisor. 

Toppas med tranbär och färsk chili. 

Sides: Frasettis hälsobröd och husets limecréme. 

 

 

 



 

 

C - Spicy biffsallad med färsk chili och glasnudlar 

Serveras på en bädd av vårlök, mixad sallad, kvisttomat, hyvlad parmesan, strimlad 

morot, färsk paprika och rädisor. Toppas med finhackad koriander. 

Sides: Frasettis hälsobröd och husets vitlökscréme. 

 

 

 

 

 

D - Tunnskivad rökt laxfilé glaserad med honung, ingefära och 

granatäpple 

Serveras på en bädd av vårlök, mixad sallad, kvisttomat, hyvlad parmesan, strimlad 

morot, kikärtor, färsk paprika och rädisor. Toppas med en fond av soja och honung. 

Sides: Frasettis hälsobröd och wasabicréme 

 

 

 
 
 

 



 

 

E - Ugnsbakad rödbeta med lime och sesam (vegansk) 

Serveras på en bädd av vårlök, mixad sallad, tranbär, kvisttomat, strimlad morot, 

kikärtor, färsk paprika och rädisor. Toppas med hasselnötter och honung. 

Sides: Frasettis hälsobröd och sesamkräm. 

 

 

 

 

 

F - Spicy quornsallad med färsk chili och glasnudlar (vegetarisk) 

Serveras på en bädd av vårlök, mixad sallad, kvisttomat, hyvlad parmesan, strimlad 

morot, färsk paprika och rädisor. Toppas med finhackad koriander. 

Sides: Frasettis hälsobröd och husets vitlökscréme. 

 

 

 



G - Lufttorkad skinka med olivolja, soltorkad tomat, rostade 

solroskärnor, parmesan och havssalt 

Serveras på en bädd av vårlök, mixad sallad, quinoa, kvisttomat, hyvlad parmesan, 

strimlad morot, färsk paprika och rädisor. Toppas med grovmalen svartpeppar. 

Sides: Frasettis hälsobröd och hickorycréme. 

 

 

 

H - Kycklinginnerfilé glacerad med BBQ sås och Jamaica Rhum 

Serveras på en bädd av bönpasta, vårlök, mixad sallad, gurka, kvisttomat, hyvlad 

parmesan, strimlad morot, färsk paprika, chili och rädisor. Toppas med lime, 

hickoryrökt bacon och saltört. 

Sides : Frasetti’s hälsobröd och Mascarponeost. 

 

 

Beställ lunchsallad senast 10.30 för avhämtning eller leverans samma 

dag. Inom Burlövs kommun kör vi ut kostnadsfritt vid beställning minst 

4 sallader. 

 

 



 

 
 


