Måltidsservice

Vecka 41 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

Tunnbrödsrulle med böcklingpastej

Lunch

Isterband med persiljestuvad potatis och rödbeta LT

Lunchval

Dillkyckling med kokt potatis och vaxböna LT

Dessert

Drottningkräm med gräddmjölk

Middag

Köttfärssoppa med korngryn, mjukt bröd och pålägg LT

Aptitretare

Kaviarröra på kavring

Lunch

Stekt fläsk med raggmunk, lingonsylt och varma slottsgrönsaker

Lunchval

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

Dessert

Ananasringar med vispgrädde

Middag

Risgrynsgröt med mjölk och kanel serveras med mjukt bröd och pålägg LT
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Onsdag

Torsdag

Aptitretare

Ansjovisfilé på potatisskiva

Lunch

Korv à la Forsell – Krämig korvgryta med dill serveras med kokt potatis LT

Lunchval

Blomkål- och broccoligratäng med kokt potatis LT

Dessert

Apelsinsoppa med kardemummaskorpa

Middag

Fiskbullar i dillsås med kokt potatis och gröna ärter LT

Aptitretare

Krustad med äpple och skinkröra

Lunch

Kålpudding med kokt potatis, gräddsås och lingonsylt LT

Lunchval

Krämig tomatsoppa med pasta serveras med mjukt bröd och pålägg LT

Dessert

Ostkaka med vispgrädde och sylt

Middag

Stekt falukorv med stuvade morötter, kokt potatis och brytböna LT
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Fredag

Lördag

Söndag

Aptitretare

Kavring med matjessill och majonnäsklick

Lunch

Dragonfisk med potatismos och gröna ärter LT

Lunchval

Vegetarisk medelhavslasagne med spenat och fetaost LT

Dessert

Äppelkompott med gräddmjölk

Middag

Kalvsylta med kokt potatis och rödbetssallad LT

Aptitretare

Ost- och skinksandwich

Lunch

Flygande Jacob med ris och romanaböna LT

Lunchval

Pannbiff med skogssvampsås, gelé och kokt potatis LT

Dessert

Mjuk äppelkaka med vaniljsås

Middag

Janssons frestelse med ägghalva och gröna ärter LT

Aptitretare

Snitt med skinka och äpple

Lunch

Panerad flundra med kokt potatis, kall örtsås och haricots verts LT

Lunchval

Söndagsstek med enbärsgräddsås, kokt potatis och gelé

Dessert

Moccakräm

Middag

Köttfärsfyllda crêpes med sallad och dressing LT
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