Vecka 12, 2021
Måndag
* Köttbullar med gräddsås, kokt potatis eller makaroner och lingonsylt
* Alternativ rätt finns
Tisdag
* Raggmunk eller rotmos med stekt fläsk och lingonsylt
* Alternativ rätt finns
Onsdag
*Smörkokt fisk med äggsås och kokt potatis
* Alternativ rätt finns
Torsdag
*Kycklingfilé med råstekt potatis och husets egna BBQ-sås
*Alternativ rätt finns
Fredag
* Kallskuret med potatisgratäng
* Alternativ rätt finns
Lördag
* STÄNGT
Söndag
* Second-hand/loppisdag 10.00-15.00
Vecka 12, 2021
Läget just nu....' VI HAR EGEN INGÅNG
Cafét/restaurang och vår Second hand butik är öppen måndag-fredag kl 10:00-15:00. LUNCH 11.30-14.00
Beställ gärna våra härliga lyxräksmörgåsar för 130 kr
Lyx-låda med räkor och Västerbottenpaj, stenbitsrom, rödlök, crème fraiche, aioli, serrano-skinka, bröd, brieost,
grönsallad, fruktbit, citron och dill 165 kr/pers
Olika sallader från 98 kr
Allt detta beställs dagen innan före kl 14.00
Vi har frysta matlådor 45 kr och frysta soppor 30 kr
Söndagsloppis 10:00-15:00.
Vi är en ideell organisation som jobbar för integration, mångfald och
jämställdhet mellan kvinnor. Föreningen har funnits sedan 1999. Här tar vi emot
kvinnor som står långt från arbetsmarknaden som behöver arbetsträning, språk,
praktik, få rutiner eller bryta isolering.
Med Corona-pandemins framfart har vi fått katastrofala ekonomiska förluster i
vår organisation så pengarna räcker inte till hyran efter årsskiftet.
NU VÄDJAR VI TILL ALLMÄNHETEN OCH FÖRETAG om ekonomisk hjälp så
vi kan fortsätta vårt viktiga jobb för kvinnor i vårt län.
Ni kan även bli stödmedlem 200:-/år eller valfritt belopp över Swishnr för
sponsring 123 144 98 00. Plusgiro nummer 189 95 90-2. Organisationsnummer
874001-2110
Vi söker även volontärer
Följ oss på Facebook: internationella Qvinnoföreningen i Karlstad (där finns
en presentationsfilm om oss)
PRIS 99:Studenter & folkpensionärer 89:Inkl. smör, bröd, sallad, kaffe/te & kaka.
Mat för avhämtning 80:-/90:Affärslunch efter beställning.
Öppet: Mån-fre 10.00-15.00
Lunch 11.30-14.00
Adress: Kårgränd 4 Tel: 054-15 27 72
Se vår meny på www.irisrestaurang.kvartersmenyn.se

