Matsedel vecka 49
Borgvalla och Bokliden

Måndagen den 4 december
Dagens lunch: Stekt falukorv med persiljestuvade morötter och stekt potatis
(senap)
Vegetariskt: Stekt sojakorv med persiljestuvade morötter och stekt potatis
Dessert: Krusbärskräm (gräddmjölk)

Tisdagen den 5 december
Dagens lunch: Spättarullader med vitvinssås, broccoli och solskensmos
Vegetariskt: Zucchinirullader med vitvinssås, broccoli och solskensmos
Dessert: Änglamat

Onsdagen den 6 december
Dagens lunch: Persiljejärpar med gräddsås, grönsaker och kokt potatis SE
Vegetariskt: Grönsaksbiff med ostsås, grönsaker och kokt potatis
Dessert: Aprikoser med glass och hallonsås

Torsdagen den 7 december
Dagens lunch: Kalkonragu med brysselkål, rödkål och persiljepotatis (gelé) SE
Vegetariskt: Rotfruktsgryta med brysselkål, rödkål och persiljepotatis
Dessert: Lingonkaka med gräddklick

Fredagen den 8 december
Dagens lunch: Rimmad kalvbringa med betmix, dillsås och kokt potatis SE
Vegetariskt: Halstrad aubergine med betmix, dillsås och kokt potatis
Dessert: Malvapudding med vaniljsås

Lördagen den 9 december
Dagens lunch: Kotlett med timjansky, grillad blomkål och rostad potatis SE
Vegetariskt: Quornfilé med dragonsås, grillad blomkål och rostad potatis
Dessert: Choklad-och apelsinmousse

Söndagen den 10 december Nobeldagen
Dagens lunch: Hummersoppa på rostad selleri samt kräft- och äppelterrin
Kycklingfilé smaksatt med vitlök och purjolök, ljus senapsky, skogssvamp,
potatis-och jordärtskocksstomp SE
Vegetariskt: Majssoppa med äppelterrin, Sellerifilé med ljus senapssky,
skogssvamp, potatis-och jordärtskocksstomp
Dessert: Vanilj-och citrusparfait med varma hjortron samt knäckflarn
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
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SE= Svenskt kött

Måndagen den 4 december
Kvällsmat: Pannkaka med bacon (lingonsylt) SE
Vegetarisk kväll: Pannkaka med champinjon-och tomatröra

Tisdagen den 5 december
Kvällsmat: Pasta med skinka och ädelost
Vegetarisk kvällsmat: Pasta med Oumph och ädelost

Onsdagen den 6 december
Kvällsmat: Risgrynsgröt med saftsås
Vegetarisk kvällsmat: Risgrynsgröt med saftsås

Torsdagen den 7 december
Kvällsmat: Strömmingslåda med ägghalvor
Vegetarisk kvällsmat: Potatis-ocjh zuccinilåda med ägghalvor

Fredagen den 8 december
Kvällsmat: Smörgås med gubbröra
Vegetarisk kvällsmat: Smörgås med bönröra

Lördagen den 9 december
Kvällsmat: Pressylta med rödbetssallad och stekt potatis
Vegetarisk kvällsmat: Quornschnitzel med rödbetssallad och stekt potatis

Söndagen den 10
Kvällsmat: Skånsk kålsoppa med hembakat bröd
Vegetarisk kvällsmat: Vegetarisk kålsoppa med hembakat bröd

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

