
BESTÄLL POPULÄRA MÅNDAGSPÅSEN!
 Med Måndagspåsen får du vällagad lunch hela veckan. Påsen består av svenska husmanskosträtter 

lagade från grunden av närproducerade och så långt det går hållbart framtagna råvaror. 
Måndagspåsen är ett koncept framtaget av Kronan Restaurang & Bed & Breakfast i Vara, där 

all mat också lagas. Bekvämt, gott, närproducerat, prisvärt och sparar tid till annat!
Se vår rullande meny för vecka 21–34 på nästa sida. 

Packning och leverans 
Vi packar maten i våra stora vakuumpackningsmaskiner så att 
rätterna har lång hållbarhet. Du hämtar din beställning på någon av 
våra upphämtningsplatser. Enkelt och bekvämt!

Såhär beställer du:
SMS:a din beställning senast fredag kl 13 inför kommande vecka.
1: Sms:a 070–10 67 496 – i ert sms skriver ni:  
Hej, vill beställa tex Lilla Måndagspåsen med 6 portioner. Ange även 
vilken ort och på vilken upphämtningsplats ni vill hämta er påse 
samt om ni vill byta ut någon rätt. Efter ni gjort detta kommer ni 
få ett bekräftelse sms med bland annat vårat swishnummer som ni 

betalar till.

SÖNDAGAR
ORT UPPHÄMTNINGSPLATS TID
Arentorp Skandia Elevators parkering 10:20
Grästorp Hemköps parkering 10:40
Vargön ICAs parkering 11:00
Vänersborg ICA Kvantums parkering 11:30
Trollhättan Överby vid ICA Maxi 12:00
Väne-Åsaka Handlarn 12:20
Sollebrunn ICAs parkering 12:40
Nossebro ICAs parkering 13:00
Vårgårda  ICA Supermarkets parkering 13:30
Herrljunga Tågstationens entré 13:50
Vedum Vedum Köks parkering 14:00

MÅNDAGAR
ORT UPPHÄMTNINGSPLATS TID
Råda Coops Parkering 16:10
Lidköping Folkets Parks entré 16:30
Saleby Församlingshemmets parkering 17:00
Floby ICAs parkering 15:45
Falköping McDonalds parkering 16:15
Stenstorp Tempo  16:45
Skövde Arena Skövde 17:15
Skövde Elins Esplanad norra ingången 17:45
 (där MQ ligger)

Varnhem Skolan 18:10
Axvall ICAs parkering 18:20
Skara Coops parkering 18:40
Ardala Idrottsplatsen 19:00
Vara Kronan Rest & Bed & Breakfast 10:00-19:00

24 PORTIONER – 1078 KR
12 PORTIONER – 598 KR
6  PORTIONER – 398 KR

NYHET!Byt ut en rätt i påsen mot någon av våra tre favoriter.

• UPPHÄMTNINGSPLATSER •

måndagspåsen.se mandagspasen.se



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

NYHET! Byt ut en valfri rätt i påsen mot någon av följande tre favoriter hos oss:
1: Pasta köttfärssås  |  2: Krämig kycklingpaj  |  3: Köttbullar med mos & tillbehör
Om ni vill göra ett byte i påsen måste ni skriva med detta i ert beställnings sms. 

Skriv vilken ordinarie rätt ni vill byta ut mot någon av ovanstående.
 

PÅSENS RÄTTER V 23, 27, 31
Nr 1 – Schnitzel på kyckling med rostade rotfrukter, potatis, haricots verts & Kronans bearnaisesås (LF, F)

Nr 2 – Baconlindad lunchkorv med hemlagat potatismos och klassisk gurkmajonnäs (GF)
Nr 3 – Pannbiff med smörfräst lök, kokt potatis, gräddsås & lingon från svenska skogar (GF)

Nr 4 – Kasslergratäng med ris och svenska äpplen, purjolök, ost & chilisås (GF, F)
Nr 5 – Kött & grönsaksgryta med långkok av tärnat nötinnanlår med ris (GF, F)

Nr 6 – Kronans populära köttfärssås med pasta (F)

PÅSENS RÄTTER V 24, 28, 32
Nr 1 – Knaperstekt fläsk med löksås, lingon från svenska skogar & kokt potatis (GF)

Nr 2 – Kronans flygande Jakob på kyckling, banan, curry, jordnötter & ris (GF)(F)
Nr 3 – Ört- & dressingfylld ugnsgratinerad falukorv med hemlagat potatismos (GF)

Nr4 – Korvstroganoff med ris. (GF) (F)
Nr 5 – Ostfyllda färsbiffar med Sivans långlagrade prästost från Vara med råstekt potatis & rödvinssås (GF)(F)

Nr 6 – Kronans populära köttfärssås med pasta (F)

PÅSENS RÄTTER V 21, 25, 29, 33
Nr 1 – Knaperstekta isterband från stommens i Long med dillstuvad potatis & tärnade rödbetor

Nr 2 – Kronans klassiska lasagne med basilikacrème & rostad spetskål (F)
Nr 3 – Helstekt kotlett med potatisgratäng & en kall grill & anans dressing (GF)

Nr 4 – Köttfärslimpa med stekt potatis, gräddsås & smörgåsgurka (GF, F)
Nr 5 – Chili con carne med kidneybönor och ris (GF, F, LF)

Nr 6 – Kronans krämiga Carbonara toppad med knaperstekt bacon. (F)

PÅSENS RÄTTER V 22, 26, 30, 34
Nr 1 – Kycklingfilégryta med kyckling från Skaraborg, grönsaker örter samt ris (F)(GF)
Nr 2 – Erikson charks grynkorv från Nossebro med hemlagat potatismos & senapssås

Nr 3 – Persiljejärpar med stekt potatis, gräddsås & Kronans inlagda gurka (GF, F)
Nr 4 – Smörstekt makrill med krämig spenat & kokt potatis

Nr 5 – Kronans saftiga köttbullar med potatismos, gräddsås & lingon (GF)
Nr 6 – Pasta i krämig sås med salladslök, örter & finstrimlad kalkon från Adelsåsen i Levene (F)

MÅNDAGSPÅSEN VECKA 21–34

måndagspåsen.se mandagspasen.se


