Måltidsservice

Vecka 26 2019

Till lunch och middag har du möjlighet att välja mellan till exempel kokt potatis,
potatismos, ris eller pasta. Fråga personalen om vilka alternativ som finns.
Smaklig måltid!
LT = Lättuggad måltid. Välj gärna potatismos som tillbehör.

Måndag

Tisdag

Aptitretare

Tunnbrödssnitt med rostbiff

Lunch

Kåldolmar med kokt potatis, gräddsås, vaxböna och lingonsylt LT

Lunchval

Kallskuren kassler med kokt potatis och legymsallad

Dessert

Jordgubbssoppa med vaniljkesella

Middag

Stekt inlagd strömming med gräddfil och hackad rödlök LT

Aptitretare

Tunnbrödsrulle med böcklingpastej

Lunch

Kroppkakor med smält smör, lingonsylt och broccoli LT

Lunchval

Fisk Björkeby med kokt potatis och kall örtsås LT

Dessert

Rabarberkompott med gräddmjölk

Middag

Makaronipudding med lingonsylt och sallad på gröna ärter LT
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Onsdag

Torsdag

Aptitretare

Kaviarröra på kavring

Lunch

Korv Stroganoff med ris och morotsmix LT

Lunchval

Rödbetsbiffar med klyftpotatis och kall örtsås

Dessert

Persikohalva med hallongrädde

Middag

Köttfärssoppa med crème fraiche och mjukt bröd LT

Aptitretare

Ansjovisfilé på potatisskiva

Lunch

Texmexbiff med kokt potatis, brytbönor och kall ajvarsås LT

Lunchval

Ängamatssoppa med mjukt bröd och pålägg LT

Dessert

Rabarber- och jordgubbspaj med kokos och vaniljsås

Middag

Potatisbullar med bacon och lingonsylt LT
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Fredag

Lördag

Söndag

Aptitretare

Pastramirulle med gurka och färskoströra med sweet chili

Lunch

Isterband med dillstuvad potatis och inlagda rödbetor

Lunchval

Chili con carne med ris och bukettgrönsaker LT

Dessert

Yoghurtpannacotta med hallonsylt

Middag

Pastasallad med kyckling, currydressing och brytbröd

Aptitretare

Makrill med ägg på kavring

Lunch

Portergryta med kokt potatis, gul morot och gelé

Lunchval

Knaprig fisk med tartarsås och kokt potatis LT

Dessert

Kladdkaka med hallon och lättvispad grädde

Middag

Rökt skinka med solskensmos och senapssås LT

Aptitretare

Laxsnittar med pepparrot

Lunch

Dillkött på fläsk med kokt potatis och morot

Lunchval

Biff Lindström med kokt potatis och brunsås LT

Dessert

Strut med hallongrädde

Middag

Champinjoncrêpes med sallad och örtdressing LT
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