DAGENS RÄTT V 2
Mån-Fre 11.30-14.30
110kr inklusive sallad,
måltidsdryck och kaffe

Måndag
Husets pannbiff med löksky, kokt potatis, stekt ägg
och inlagd gurka
TISDAG
Ugnsbakad västerhavsfisk med räksås, örtpotatis
och grön sparris
Onsdag
Hemlagad rotmos med rimmad skinka och skånsk
senap
Torsdag
Wokad biff "paneng" i röd curry, cocosmjölk,
grönsaker och ris
Fredag
Hekstekt kotlett med portvinstuvade
champinjoner, råstekt potatis, brysselkål och gelé

VECKANSGODBIT
Exklusive dryck

Gratinerad bergtunga
med hummersås,
duchesspotatis
och räkor

SALLADER
Inklusive dryck

ÖVRIGA LUNCHRÄTTER
Veckans Alternativ 110 kr
Fläsk wienersnitsel med rödvinssås, lökbrynt
potatis, gröna ärtor och citron
Veckans Pasta 110 kr
Spagetti Carbonara
Veckans Vegetarisk 110 kr
Vegetarisk paj med tomatsallad och ostcremé(
varm eller kall )
Quornsnitsel med rödvinssås, lökbrynt potatis,
gröna ärtor och citron

Grekisk Bondsallad
Räksallad
Caesarsallad
Falafelsallad
Veckans sallad :
Tonfisksröra med
romansallad, hackat ägg,
sparris och rhode island
110kr

MEny

TÖRRINGELUND
KLASSIKER

FÖRRÄTTER

Toast Skagen 110 kr

Köttbullar 135 kr
Serveras med gräddsås, stekt potatis,
pressgurka och lingon

Skagenröra på smörstekt
bröd toppad med löjrom

S.O.S 95 kr

Spätta Öresund 165 kr
Sparris, räkor och bearnaise

Husets sill serveras med
lagrad ost, vispat smör och
bröd

Skomakarepanna 175 kr
Strimlad fläskfilé i portvinsstuvade
champinjoner, bacon och duchesspotatis

Räkmacka 135 kr

Plankstek 240 kr
Grillad ryggbiff, bearnaise, bakad tomat,
lökringar och duchesspotatis
Grillad kycklingfilé 150 kr
Serveras med rödvinsås, potatisgratäng och
primörer

SMÖRGÅSAR
Räkor, ägg och
majjo på tekaka

Skaldjurs baguette
115 kr

Skaldjursröra, ägg, citron
och dill

Köttbullsmacka 85kr
Serveras med husets
rödbetsallad

MEny

FÖR 100 ÅR SEDAN ...

Namnet Törringelund kommer troligen av att det ligger i en lund.
Marken ägdes av Skabersjö Fideikommiss 1875–1920. Dåvarande greve
Thage Thott var stor viltvårdare och han gjorde skogen här intill till ett av
landets första hjorthägn. Lämningar av hägnet finns kvar här och där i
skogen
Celebra besökare
Här jagade man dov- och kronhjort och här var ofta celebra besök med
bland annat Kejsar Wilhelm från Tyskland och dåvarande Kronprinsen
Gustaf V från Sverige.
Invigning av dansbana
Midsommardagen 1916 invigdes den första dansbanan i Törringelund.
Det var Skytteföreningen som lät bygga och den blev mycket populär.
1925 byggdes restaurangen. 1932 byggdes rotundan, inglasad utom på
framsidan med serveringsplats runt dansbanan. Senare på 30-talet
upplevde man en riktig hausse. Detta decennium blev den verkliga
storhetstiden. Stadsborna ville ut i naturen och Törringelund blev mycket
populärt bland Malmöborna. Numera upplever vi en renässans efter en
omfattande renovering med bibehållande av den gamla stilen och
atmosfären. Törringelund ligger på Skabersjö Gods ägor.

DESSERT

Hallonparfait 80 kr
Vispgrädde och bär

Hallonsorbet 75 kr
bär och krossade
drömmar

Glass i cupa 75 kr
vispgrädde, frukt och
chokladsås

Friterad
glasspannkaka 90 kr
Serveras med lönnsirap

Glöm inte
prenumerera på vår
lunch meny
www.torringelund.se

Friterad
Camenbert 85 kr
Serveras med hjortronsylt
och salta kex

