Måltidsservice

Vecka 38 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 gräddsås, kokt potatis och lingonsylt LT

Lunchval

Kycklinggryta i mild currysås med ris och sommargrönsaker LT

Dessert

Aprikoskräm med gräddmjölk

Middag

Blodpudding med bacon, vitkålssallad och lingonsylt

Aptitretare

Tunnbrödsrulle med böcklingpastej

Lunch

Raggmunk med stekt fläsk, broccoli, gul morot och lingonsylt

Lunchval

Fisk Björkeby – Ströbrödsbakad fisk med kokt potatis och dillmajonnäs LT

Dessert

Persikohalva med vispad grädde

Middag

Ost- och broccolisoppa med mjukt bröd och pålägg LT
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Onsdag

Torsdag

Aptitretare

Kaviarröra på kavring

Lunch

Stekt panerad sej med skarpsås, kokt potatis och gröna ärter LT

Lunchval

Korv Stroganoff med ris och gröna ärter LT

Dessert

Äppel- och jordgubbskompott med gräddmjölk

Middag

Chili con carne med romanabönor och ris LT

Aptitretare

Ansjovisfilé på potatisskiva

Lunch

Kalops med kokt potatis och rödbetor

Lunchval

Ärtsoppa med senap serveras med pannkaka och sylt LT

Dessert

Glass

Middag

Makaronipudding med lingonsylt och varm ärt- och broccolisallad LT
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Fredag

Lördag

Söndag

Aptitretare

Pastramirulle med gurka och färskoströra med sweet chili

Lunch

Isterband med persiljestuvad potatis och rödbetor LT

Lunchval

Ahlströmmers moussaka med kokt potatis och bukettgrönsaker LT

Dessert

Blåbärssoppa med kardemummaskorpa

Middag

Hollandaisegratinerade fiskbullar med kokt potatis och haricots verts LT

Aptitretare

Makrill med ägg på kavring

Lunch

Portergryta med kokt potatis, gelé, broccoli och gul morot

Lunchval

Panerad flundra med remouladsås och kokt potatis LT

Dessert

Kladdkaka med lättvispad grädde

Middag

Rostbiff med krämig potatissallad och smörgåsgurka

Aptitretare

Laxsnittar med pepparrot

Lunch

Skinkstek med gräddsås, kokt potatis och äppelmos

Lunchval

Biff Lindström med kokt potatis, brunsås och slottsgrönsaker LT

Dessert

Strut med lingongrädde

Middag

Champinjoncrêpes med sallad och örtdressing LT
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