Matsedel vecka 48
Borgvalla och Bokliden

Måndagen den 27 november
Dagens lunch: Kokt fläskkorv med pepparotssås, morötter och potatismos
Vegetariskt: Fylld prinjekorv med potatismos och gröna ärtor
Dessert: Citronfromage med gräddklick

Tisdagen den 28 november
Dagens lunch: Halstrad laxfilé med dillhollandaise, broccoli och kokt potatis
Vegetariskt: Halstrad grönsaksbiff med dillhollandaise, broccoli och potatis
Dessert: Blåbärssoppa med vaniljglass

Onsdagen den 29 november
Dagens lunch: Stekt fläsk med löksås, blomkål och kokt potatis SE
Vegetariskt: Grillad zuccini med löksås, blomkål och kokt potatis
Dessert: Klappkräm

Torsdagen den 30 november
Dagens lunch: Klassisk ärtsoppa med fläskbog SE
Vegetariskt: Vegetarisk ärtsoppa med qournbitar
Dessert: Hemgjorda pannkakor med grädde (sylt)

Fredagen den 1 december
Dagens lunch: Kyckling wok med jasminris och kall mangochutneysås SE
Vegetariskt: Wok på Oumph med jasminris och kall mangochutneysås
Dessert: Katrinplommonkompott (gräddmjölk)

Lördagen den 2 december
Dagens lunch: Viltfärsbiffar med enbärssås, brysselkål och timjanspotatis
Vegetariskt: Vegobiffar med enbärssås, brysselkål och timjanspotatis
Dessert: Marängsviss

Söndagen den 3 december
Dagens lunch: Italiensk fläskgryta med örtpotatis SE
Vegetariskt: Bön-och rotfruktsgryta med örtpotatis
Dessert: Hallonmousse med kakcrunch
Grönsallad till Borgvalla på lunchen
Potatismos går att beställa med extra kostnad på lunchen
Extra kokt potatis går att beställa med extra kostnad på lunchen
SE= Svenskt kött

Matsedel vecka 48
Borgvalla och Bokliden

Måndagen den 27 november
Kvällsmat: Chili con carne med tortillachips och gräddfil
Vegetarisk kväll: Chili sin carne med tortillachips och gräddfil

Tisdagen den 28 november
Kvällsmat: Morotssoppa med nybakade bullar
Vegetarisk kvällsmat: Morotssoppa med nybakade bullar

Onsdagen den 29 november
Kvällsmat: Vårrullar med ris, coleslaw och soja
Vegetarisk kvällsmat: Vegetariska vårrullar med ris, coleslaw och soja

Torsdagen den 30 november
Kvällsmat: Ost och skinkpaj med sallad
Vegetarisk kvällsmat: Västerbottenostpaj med sallad

Fredagen den 1 december
Kvällsmat: Köttbullsmacka med rödbetssallad
Vegetarisk kvällsmat: Macka med kikärtsbollar och rödbetssallad

Lördagen den 2 december
Kvällsmat: Ugnsomelett med stuvade champinjoner och cocktailtomater
Vegetarisk kvällsmat: Ugnsomelett med stuvade champinjoner och
cocktailtomater

Söndagen den 3 december
Kvällsmat: Kassler med legymsallad och kokt potatis
Vegetarisk kvällsmat: Marinerad aubergine med legymsallad och kokt
potatis

M = potatismos går att beställa med extra kostnad
P = extra kokt potatis går att beställa med extra kostnad

