Måltidsservice

Vecka 40 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 LT

Lunchval

Pasta med baconsås och haricots verts

Dessert

Fruktsoppa på torkad frukt serveras med lyxgrädde

Middag

Fläskpannkaka med lingonsylt och rivna morötter LT

Aptitretare

Makrill med ägg på kavring

Lunch

Stekt salt sill med kokt potatis och löksås LT

Lunchval

Kalkongratinerad blomkål med kokt potatis LT

Dessert

Blåbärskräm med gräddmjölk

Middag

Korvgryta med rotfrukter serveras med kokt potatis och senap LT
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Onsdag

Torsdag

Aptitretare

Leverpastejssnitt

Lunch

Kalops med kokt potatis, blomkål och rödbetor

Lunchval

Fisk Bordelaise – Gratinerad fisk med persilja och citron och kokt potatis LT

Dessert

Päronhalva med lättvispad grädde

Middag

Pytt i panna med stekt ägg och rödbetor LT

Aptitretare

Snitt med äpple och skinka

Lunch

Fläskbog med rotmos, senap och haricots verts

Lunchval

Ärtsoppa med senap serveras med pannkaka och sylt LT

Dessert

Glass

Middag

Köttfärssås och spaghetti med kokt broccoli LT

Måltidsservice restauranger • Måltidsservice • Tfn växel 0155-24 80 00

Måltidsservice

Vecka 40 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.

Fredag

Lördag

Söndag

Aptitretare

Rågbröd med osttärning och löksill

Lunch

Ugnsgratinerad falukorv med pujolök och äpple serveras med kokt potatis LT

Lunchval

Tacogratäng med ris, salsa, crème fraiche, nachos och majs

Dessert

Körsbärskräm med gräddmjölk

Middag

Skepparströmming med potatismos och haricots verts LT

Aptitretare

Krämig gubbröra på kavring

Lunch

Gräddig köttgryta med rosmarin och kokt potatis

Lunchval

Panerad fisk med kokt potatis, dillmajonnäs och brytböna LT

Dessert

Maränggrädde med banan och chokladsås

Middag

Rostbiff med potatisgratäng och rödvinssky

Aptitretare

Tunnbrödssnitt med rostbiff

Lunch

Järpar med gräddsås, kokt potatis och färgglada morötter LT

Lunchval

Fläskschnitzel med stekt kulpotatis och persiljesmör

Dessert

Dessertpudding med varma bär

Middag

Kycklinggryta i mild currysås, ris och varma grönsaker LT
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