Måltidsservice

Vecka 34 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

Pastramirulle med gurka och färskoströra med sweet chili

Lunch

Krämig köttfärsröra med vitkål och timjan serveras med kokt potatis och lingonsylt LT

Lunchval

Pasta Carbonara med haricots verts

Dessert

Fruktsoppa med lyxgrädde

Middag

Blodpudding med bacon, äpple, lökfräs, lingonsylt samt potatis

Aptitretare

Makrill med ägg på kavring

Lunch

Fiskpudding med smält smör, kokt potatis och gröna ärter LT

Lunchval

Krämig palsternackssoppa serveras med mjukt bröd och pålägg LT

Dessert

Rabarberkaka med vaniljsås

Middag

Snickarlåda med falukorv och broccoli LT
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Onsdag

Torsdag

Aptitretare

Leverpastejsnitt

Lunch

Pannbiff med kokt potatis, stekt lök, sås och gröna ärter LT

Lunchval

Pytt i panna med stekt ägg och rödbetor

Dessert

Aprikoskräm med vispad grädde

Middag

Köttfärssås med spaghetti och slottsgrönsaker LT

Aptitretare

Snitt med skinka och äpple

Lunch

Broccoli- och ädelostpaj serveras med krispig fänkålssallad och örtdressing

Lunchval

Fiskgryta med ris och brytbönor LT

Dessert

Kokospäron med ingefärscrèmefraiche

Middag

Basilikadoftande ost- och skinksås med pasta och vaxbönor LT
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Fredag

Lördag

Söndag

Aptitretare

Rågbröd med osttärning och löksill

Lunch

Gratinerad falukorv med purjo och äpple samt kokt potatis LT

Lunchval

Tacogratäng med crème fraiche och majs LT

Dessert

Marängsviss

Middag

Rotfruktsplättar med romsås och babyspenatsallad LT

Aptitretare

Krämig gubbröra på kavring

Lunch

Gräddig köttgryta med rosmarin, kokt potatis, broccoli och gul morot

Lunchval

Sejfriletter med kokt potatis och kall örtsås LT

Dessert

Vaniljglass med varma bär

Middag

Rostbiff med krämig potatissallad och gratinerade tomater LT

Aptitretare

Tunnbrödssnitt med rostbiff

Lunch

Persiljejärpar med cidergräddsås, kokt potatis och morotsmix LT

Lunchval

Kalkonschnitzel med rostade rotfrukter och kall senapssås

Dessert

Sockerkaksbakelse med jordgubbsgrädde

Middag

Stekt strömming med potatismos, smält smör och lingonsylt
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