
NU BÖRJAR VI HOS ER!
Beställ vår populära MÅNDAGSPÅSE med svenska husmanskosträtter lagade från grunden av 
närproducerade och så långt det går hållbart framtagna råvaror. Vi lagar och packar maten på 
söndag natt och måndag morgon så att rätterna har långa bäst–före–datum. Måndagspåsen är ett 

koncept framtaget av Kronan Restaurang i Vara, där all mat också lagas.

Beställ senast lördag kl 16 för leverans kommande vecka. Vi kör ut till olika upphämtningsplatser 
eller levererar direkt hem beroende på vart du bor, se alla orter i listan nedan. 

Se vår rullande meny för vecka 3–14 på nästa sida. 

SMS:a din beställning senast lördag kl 16 inför kommande vecka
1: Sms:a 070–10 67 496 (då kommer ni till Peter) i ert sms skriver ni:  

Hej, vill beställa Måndagspåsen med 12, 8 eller 5 st lunchlådor.  
Ange vart du vill hämta din påse eller adress för hemleverans om du bor inom vårt område för leverans till dörr. 

2: Därefter får ni ett bekräftelse sms med bla vårt swishnummer som ni betalar till.  

VÄLLAGAD LUNCH HELA VECKAN!
Snabbt, gott, närproducerat, prisvärt och sparar tid till annat! PROVA PÅ ERBJUDANDE!100 kr i rabatt 

på valfri påse vid er 1:a 
beställning. Gäller under 

hela januari 2021.

PLATSER FÖR UPPHÄMTNING
Ort Upphämtningsplats Tid
Råda Coops parkering 16:00-16:10
Lidköping Folketsparks entré 16:30-16:45
Saleby Kyrkans parkering 17:00
Arentorp Skandia Elevators parkering 09:50
Grästorp Ishallens huvudentré 10:15
Nossebro ICAs parkering 10:30
Vårgårda ICA Supermarkets parkering 11:10-11:20
Herrljunga Tågstationens entré 11:40
Vedum Vedum Köks parkering 12:00
Floby ICAs parkering 15:30
Falköping McDonalds parkering 16:00-16:15

ORTER MED LEVERANS DIREKT TILL DÖRREN (cirka leveranstid) 
Vi levererar direkt till er dörr inom följande ”tätorter” Bor man utanför 
någon ”tätort” som vi levererar till så kan ni komma till Kronan och hämta 
upp påsen hos oss på: måndag 10:00-19:00 eller tisdag 05:00-17:00

HEMLEVERANS  CIRKA TID
Vara ca 14:00-14:30 vid önskemål, annars 16:30-18:00
Emtunga ca 10:30 vid önskemål, annars 17:00-18:00
Tråvad ca 10:50 vid önskemål, annars 17:00-18:00
Edsvära 17:00-18:00
Kvänum ca 11:00 vid önskemål, annars 16:45-17:45
Jung 16:45-17:45
Järpås 15:00-16:00
Levene 14:45-15:30

måndagspåsen.se



Beställningar av påsen kan göras ända fram till 16:00 på lördag inför kommande vecka som senast. Om ni beställer 12 st lunchlådor för 
498 kr ingår 3 portioner utav rätt 1 & 2, samt 2 portioner utav rätt 3, 4 & 5. 8 st lunchlådor 398 kr 2 portioner utav rätt 1, 2 & 3 

samt 1 portion utav rätt 4 & 5. 5 st lunchlådor 298 kr med 1 portion från varje rätt. 

BYT UT EN RÄTT: från & med nu kan ni byta en valfri rätt i påsen mot någon utav följande tre alternativ:        
 1: Tacopaj    2: Pasta Köttfärssås    3: Caesarsallad

När ni beställer då så måste ni skriva: vill byta ut tex rätt nr 4 i påsen mot tex Tacopaj istället så löser vi resten.              

(GF): Glutenfri   (LF): Laktosfri   (F): Frysbar

PÅSENS RÄTTER V 3, 7, 11
Nr1 -Pytt i panna med rödbetor & stekt ägg. 

Nr2 -Baconlindad lunchkorv med potatismos & gurkmajonnäs. (GF) 
Nr3 -Dillkött med kokt potatis. (GF) 

Nr4 -Biff Lindström med stekt potatis, pressgurka & brunsås. (GF) 
Nr5 -Kasslergratäng med ris, ananas, purjolök, ost & chilisås. (GF)(F) 

Tillbehör: Rödbetor nr 1, Gurkmajonnäs nr 2, Pressgurka nr 4.  

PÅSENS RÄTTER V 4, 8, 12
Nr1 -Krämig Mousaka med vitlöksaioli. (GF)(F) 

Nr2 -Flygande jakob med ris, kycklingfilè, banan, curry & jordnötter. (GF)(F) 
Nr3 -Skink & broccolipaj på krispig smördegsbotten med ångkokta grönsaker. (F) 

Nr4 -Erikson charks grynkorv med senapssås & potatismos.  
Nr5 -Kålpudding med stekt potatis, brunsås & Lingon. (GF)(F) 

Tillbehör: Vitlöksaioli nr 1, Jordnötter nr 2, Lingon nr 5. 

PÅSENS RÄTTER V 5, 9, 13 
 V 13: Påskvecka-specialpåse för endast 995 kr, mer info på hemsidan inom kort.

Nr1 -Chili con carne med ris & pizzasallad.  (GF)(F)(LF) 
Nr2 -Ost & dressing fylld ugnsgratinerad falukorv med potatismos.    (GF)

Nr3 -Ångkokt vitfisk med smörfrästa mini morötter, kokt potatis & vitvinssås. (GF) 
Nr4 -Köttbullar med stekt potatis, gräddsås & husets inlagda gurka. (GF)  

Nr5 -Pasta Carbonara med lök, bacon & skinka. (F)  

Tillbehör: Pizzasallad nr 1, Husets inlagda gurka nr 4. 

PÅSENS RÄTTER V 6, 10, 14
Nr1 -Lasagne med vår populära coleslawsallad.  (F) 

Nr2 -Fläskkorv med rotmos (GF) 
Nr3 -Persiljejärpar med kokt potatis, brunsås & lingon. (GF)  

Nr4 -Helstekt karrè med äppelcidersås, honungsrostade rotfrukter & kokt potatis.(GF) 
Nr5 -Stekta nudlar med kyckling, grönsaker & sweetchilisås. (F)(LF)  

Tillbehör: Coleslawsallad nr 1, Lingon nr 3. 

MÅNDAGSPÅSEN VECKA 3–14

måndagspåsen.se

SMS:a din beställning senast lördag kl 16 inför kommande vecka
1: Sms:a 070–10 67 496 (då kommer ni till Peter) i ert sms skriver ni:  

Hej, vill beställa Måndagspåsen med 12, 8 eller 5 st lunchlådor.  
Ange vart du vill hämta din påse eller adress för hemleverans om du bor inom vårt område för leverans till dörr. 

2: Därefter får ni ett bekräftelse sms med bla vårt swishnummer som ni betalar till.  


