Måltidsservice

Vecka 39 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

Aptitretare

Kryddostkub med oliv

Lunch

Kasslergratäng med oregano, ris och varm majs

Lunchval

Chili på hönsfärs med ris och varm majs LT

Dessert

Äppelkräm med gräddmjölk

Middag

Grönsakslåda med broccoli och keso serveras med kallskuren pastrami
och kokt potatis

Tisdag

Aptitretare

Krustader med räkost och rom

Lunch

Fiskgratäng med ansjovis, kapris och dill serveras med kokt potatis LT

Lunchval

Köttbullar med kokt potatis, gräddsås och lingonsylt LT

Dessert

Exotisk fruktsoppa med mandelbiskvier

Middag

Potatis- och purjolökssoppa med mjukt bröd och pålägg LT
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Onsdag

Torsdag

Aptitretare

Ost- och skinksandwich

Lunch

Kroppkakor med smält smör och lingonsylt LT

Lunchval

Stekt falukorv med stuvade makaroner och färgglada morötter LT

Dessert

Hallonkräm med gräddmjölk

Middag

Saffranspannkaka med sylt och vispgrädde LT

Aptitretare

Smörrebröd med currymajonnäs och potatis

Lunch

Fisk à la Rut – Sej med krämigt dilltäcke serveras med kokt potatis LT

Lunchval

Brynt vitkålssoppa med korv serveras med mjukt bröd och pålägg

Dessert

Våfflor med sylt och grädde

Middag

Potatisbullar med bacon och lingonsylt LT
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Fredag

Lördag

Söndag

Aptitretare

Tunnbrödsrulle med kaviar och ägghack

Lunch

Krämig kyckling med ris, broccoli och gul morot LT

Lunchval

Köttfärslasagne med broccoli och gul morot LT

Dessert

Ljumna äppelklyftor med lyxgrädde

Middag

Silltallrik med kokt potatis, ägghalva, gräddfil och bröd LT

Aptitretare

Tunnbrödssnitt med rostbiff

Lunch

Wallenbergare med potatismos, skysås, gröna ärter och rårörda lingon LT

Lunchval

Fiskgryta med kokt potatis och gröna ärter LT

Dessert

Brylépudding med karamellsås

Middag

Varmkorv med bröd, potatismos, senap, gurkmix och rostad lök LT

Aptitretare

Krustad med äpple och skinkröra

Lunch

Senaps- och dragondoftande köttgryta på fläsk serveras med kokt potatis LT

Lunchval

Ugnsbakad kyckling med potatisgratäng och balsamicosky

Dessert

Lingon- och äppelpaj med vaniljsås

Middag

Husets paj med sallad och Rhode Islandsås
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