Måltidsservice

Vecka 37 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

Smörrebröd med currymajonnäs och potatis

Lunch

Kokt frukostkorv med potatis, skånsk senapssås och romanaböna

Lunchval

Köttfärssås och spaghetti med romanaböna LT

Dessert

Saftsoppa med mandelbiskvier

Middag

Bondomelett med kokt potatis, broccoli och rödbetor LT

Aptitretare

Tunnbrödsrulle med kaviar och ägghack

Lunch

Stekt fläsk med kokt potatis och bruna bönor

Lunchval

Krämig kyckling med ris och kokt morot LT

Dessert

Fruktkräm på torkad frukt med gräddmjölk

Middag

Kokt sej med ägg- och persiljesås serveras med kokt potatis LT
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Onsdag

Torsdag

Aptitretare

Kryddostkub med oliv

Lunch

Köttbullar med gräddsås, kokt potatis och lingonsylt LT

Lunchval

Matrosfisk – Panerad fisk med kokt potatis och remouladsås LT

Dessert

Fruktcocktail med vispad grädde

Middag

Kalvsylta med kokt potatis och rödbetssallad LT

Aptitretare

Kavring med matjessill och majonnäsklick

Lunch

Champinjongratinerad falukorv med kokt potatis och varm majs LT

Lunchval

Potatis- och purjolökssoppa serveras med mjukt bröd och pålägg LT

Dessert

Lingon- och äppelpaj med vaniljsås

Middag

Broccolibiffar med klyftpotatis och kall vitlökssås LT
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Fredag

Lördag

Söndag

Aptitretare

Laxsnittar med pepparrot

Lunch

Stekt strömming med potatismos, smält smör och lingonsylt

Lunchval

Pasta med krämig ost- och skinksås serveras med rivna morötter LT

Dessert

Drottningkräm med gräddmjölk

Middag

Hamburgare med bröd, tillbehör och potatismos LT

Aptitretare

Salta kex med krämig färskoströra på soltorkade tomater

Lunch

Flygande Jacob med ris och sommargrönsaker LT

Lunchval

Helstekt kotlettrad med apelsingräddsås och kokt potatis

Dessert

Toscapäron med lättvispad grädde

Middag

Ost- och baconkorv med potatismos och varma grönsaker LT

Aptitretare

Snitt med leverpastej och gurkmix

Lunch

Grekiska färsbiffar med stekt kulpotatis och tzatziki

Lunchval

Pocherad sej med räksås och kokt potatis LT

Dessert

Ljus chokladmousse serveras med hallon

Middag

Janssons frestelse med ägghalva och gröna ärter LT
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