Matsedel vecka 51
Kungshult
Måndagen den 18 december
Dagens lunch: Köttfärslimpa med brunsås, kokt potatis, kokta grönsaker
(lingon, ättiksgurka)M P
Dagens alternativ: Potatis- och broccolisoppa med laxtopping (smörgås)
Vegetariskt: Grönsaksfärslimpa med brunsås, kokt potatis,
grönsaker (lingon, ättiksgurka)
Dessert: Blåbärskräm (mjölk eller grädde)

Tisdagen den 19 december
Dagens lunch: Kräftströmming med potatismos, rivna morötter
Dagens alternativ: Kycklingpytt i panna med stekt ägg, rivna morötter
Vegetariskt: Veg ”kräftströmming” med potatismos, rivna morötter
Dessert: Gammeldags fruktkompott (mjölk eller grädde)

Onsdagen den 20 december
Dagens lunch: Julkorv med långkål (=gräddstuvad grönkål),
kokt potatis (senap) M P
Dagens alternativ: Italienska nötköttbullar i gräddig tomatsås, pasta (grönsallad)
Vegetariskt: Winjekorv med vegetarisk långkål, kokt potatis (senap)
Dessert: Glass (ex. strössel, maränger, bär, riven choklad)
Torsdagen den 21 december
Dagens lunch: Ärtsoppa med fläsk (senap, smörgås)
Dagens alternativ: Rostbiff med potatisgratäng (grönsallad)
Vegetariskt: Vegetarisk ärtsoppa (senap, smörgås)
Dessert: Plättar (vispad grädde, sylt)

Fredagen den 22 december
Dagens lunch: Fiskgratäng med blomkålstäcke, kokt potatis och broccoli
Dagens alternativ: Kycklingfilé med rosépepparsås, kokt potatis, broccoli
Vegetariskt: Quornfilé med rosépepparsås, kokt potatis, broccoli
Dessert: Fruktsallad (glass eller vispad grädde)
Lillejul lördagen den 23 december
Dagens lunch: Revben med plommon och skysås, brysselkål,
kokt potatis (äppelmos) M P
Dagens alternativ: Nötfärsbiff med skysås, kokt potatis, grönsaker
Vegetariskt: Quornspett med plommon, skysås, grönsaker, kokt potatis
Dessert: Brylépudding, karamellsås med smak av apelsin- och kanel
Julafton lördagen den 24 december
Dagens lunch: Julbord, se eget anslag
Vegetariskt: Vegetariskt julbord, se eget anslag
Dessert: Mandelmussla med vispad grädde (sylt)

För information om köttets ursprungsland,
se matsedel på Info- TV eller ring tillagningsköket.

Matsedel vecka 51
Kungshult
Måndagen den 18 december
Kvällsmat: Ugnsomelett, stuvning med rökt kalkon (grönsallad, dressing)
Vegetarisk kvällsmat: Chili sin carne med ris, gräddfil (grönsallad)

Tisdagen den 19 december
Kvällsmat: ”Patentare”: färsbiff, stekt ägg (vitt bröd, garneringsgrönsaker, ättiksgurka)
Vegetarisk kvällsmat: Finsk kålrotslåda med prinjekorv

Onsdagen den 20 december
Kvällsmat: Krämig potatis- och spenatsoppa (smörgås)
Vegetarisk kvällsmat: Pastagratäng med grönsaker (grönsallad, dressing)

Torsdagen den 21 december
Kvällsmat: Ishavsröra på vitt bröd (garneringsgrönsaker, ev. kokt ägg)
Vegetarisk kvällsmat: Ugnsomelett med svampstuvning (grönsallad, dressing)

Fredagen den 22 december
Kvällsmat: Pressylta, grahamsbulle, rödbetssallad (garneringsgrönsaker) M
Vegetarisk kvällsmat: Sparrissoppa (smörgås)

Lördagen den 23 december
Kvällsmat: Ostbricka: tre sorters ost, chutney (kex, frukt, ev. oliver)
Vegetarisk kvällsmat: Ostbricka: tre sorters ost, chutney (kex, frukt, ev. oliver)

Julafton söndagen den 24 december
Kvällsmat: Ris a´ la Malta med körsbärssås
Vegetarisk kvällsmat: Ris a´ la Malta med körsbärssås

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

För information om köttets ursprungsland,
se matsedel på Info- TV eller ring tillagningsköket.

