Matsedel vecka 52
Kungshult

Juldagen måndagen den 25 december
Dagens lunch: Örtbakat kalkonbröst, skysås, potatisgratäng, grönsaker (gelé) M
Dagens alternativ: Färsbiffar, skysås, potatisgratäng, grönsaker (gelé)
Vegetariskt: Quornfilé, skysås, potatisgratäng, grönsaker (gelé)
Dessert: Pannacotta med glöggtäcke
Annandag jul tisdagen den 26 december
Dagens lunch: Helstekt laxsida, vittvinsås med bladspenat,
vaxbönor, kokt potatis (citron) M P
Dagens alternativ: Kycklingspett med dragonsås, vaxbönor, kokt potatis
Vegetariskt: Quornspett, dragonsås, vaxbönor, kokt potatis
Dessert: Vaniljglass med bärsås (värm gärna såsen)
Onsdagen den 27 december
Dagens lunch: Portergryta med kokt potatis, grönsaker (grönsallad) M P
Dagens alternativ: Mild thaikycklinggryta med basmatiris (grönsallad)
Vegetariskt: Vegetarisk mild thaigryta med basmatiris (grönsallad)
Dessert: Fruktcocktail (glass eller vispad grädde)
Torsdagen den 28 december
Dagens lunch: Kött- och rotfruktssoppa (smörgås)
Dagens alternativ: Ostgratinerade skink- och spenatcrepes, krämig kålsallad
Vegetariskt: Ostgratinerade champinjoncrepes med krämig kålsallad
Dessert: Marängswiss (glass)

Fredagen den 29 december
Dagens lunch: Köttkorv med pepparotsås, grönsaker, kokt potatis M P
Dagens alternativ: Två sorters sill med kokt potatis (kokt ägg, kavring, lagrad ost)
Vegetariskt: Vegetarisk korv, pepparotsås, grönsaker, kokt potatis
Dessert: Drottningkräm (mjölk eller grädde)
Lördagen den 30 december
Dagens lunch: Kungshults kycklinggratäng,
kokt potatis, grönsaker (grönsallad) M P
Dagens alternativ: Köttbullar, gräddsås, kokt potatis, grönsaker (lingon)
Vegetariskt: Kungshults vegetariska gratäng, kokt potatis, grönsaker (grönsallad)
Dessert: Citroncheescake
Nyårsafton söndagen den 31 december
Förrätt: Miniostpaj med rom- och rödlöksröra (sallad, garnering))
Varmrätt: Helstekt fläskfilé, vitlök – och persiljesmör, rödvinssky,
klyftpotatis, hari covert och vaxbönor
Vegetariskt: Miniostpaj, rom- och rödlöksröra (tångkaviar). Quornfilé,
vitlök- och persiljesmör, rödvinssky, klyftpotatis, hari covert och vaxbönor
Dessert: Blåbär- och chokladparfait
För information om köttets ursprungsland,
se matsedel på Info- TV eller ring tillagningsköket.

Matsedel vecka 52
Kungshult

Juldagen måndagen den 25 december
Kvällsmat: Ugnsomelett med räkstuvning (grönsallad)
Vegetarisk kvällsmat: Krämig majssoppa med nachos (ev. smörgås)
Annandag jul tisdagen den 26 december
Kvällsmat: Risgrynsgröt, julskinka(vörtbröd eller annat bröd)
Vegetarisk kvällsmat: Grönsakspytt med rödbetskeso (grönsallad)

Onsdagen den 27 december
Kvällsmat: Kräftsill med kokt potatis (kavring, lagrad ost, kokt ägg)P
Vegetarisk kvällsmat: Tomat- och lökpaj med gräslökscremé (grönsallad)
Torsdagen den 28 december
Kvällsmat: Kycklingpaj med currydressing (grönsallad)
Vegetarisk kvällsmat: Grönkålscanneloni, dressing (grönsallad)

Fredagen den 29 december
Kvällsmat: Rökt skinka med mimosasallad (bröd, garneringsgrönsaker)
Vegetarisk kvällsmat: Broccolipuckar, klyftpotatis, ädelostsås (grönsallad)
Lördagen den 30 december
Kvällsmat: Janssons frestelse (kokt ägg, kavring, lagrad ost)
Vegetarisk kvällsmat: Pasta med tomat- och auberginesås (grönsallad)

Nyårsafton söndagen den 31 december
Kvällsmat: Smörgåstårta med rökt skinka & ost (grönsallad)
Vegetarisk kvällsmat: Vegetarisk smörgåstårta (grönsallad)

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.

