Matsedel vecka 9
Kungshult
Måndagen den 26 februari
Dagens lunch: Kåldolmar, brunsås, grönsaker, kokt potatis (lingon) M P
Dagens alternativ: Oxpytt i panna med stekt ägg (rödbetor)
Vegetariskt: Vegetariska kåldolmar, brunsås, grönsaker, kokt potatis (lingon)
Dessert: Hallonsoppa (ev. glass, vispad grädde, rån)
Tisdagen den 27 februari
Dagens lunch: Stekt falukorv med potatismos, gurkmajonnäs
(grönsallad, ketchup, senap)
Dagens alternativ: Fiskgryta med grönsaker (smörgås)
Vegetariskt: Vegetarisk korv, potatismos, gurkmajonnäs (grönsallad, ketchup, senap)
Dessert: Banan
Onsdagen den 28 februari
Dagens lunch: Sofieros örtmarinerade torsk, krämig potatis,
romanescosymfoni M
Dagens alternativ: Köttfärssås med pasta (grönsallad)
Vegetariskt: Quornfilé med krämig potatis, romanescosymfoni
Dessert: Drottningkräm (mjölk eller grädde)
Torsdagen den 1 mars
Dagens lunch: Hotschpotsch soppa (= lamm & grönsakssoppa) (smörgås)
Dagens alternativ: Stekt prinskorv med stuvade morötter, kokt potatis P
Vegetariskt: Vegetarisk hotschpotsch soppa (smörgås)
Dessert: Ostkaka (vispad grädde, sylt)
Fredagen den 2 mars
Dagens lunch: Biff stroganoff med kokt potatis, grönsaker (ättiksgurka) M P
Dagens alternativ: Stekt fläsk med löksås och kokt potatis (lingon)
Vegetariskt: Vegetarisk stroganoff med kokt potatis, grönsaker (ättiksgurka)
Dessert: Persikor (glass eller vispad grädde)
Lördagen den 3 mars
Dagens lunch: Färsbiff med grönpepparsås, klyftpotatis, hari covert (grönsallad)M
Dagens alternativ: Kycklingfilé, grönpepparsås, klyftpotatis, hari covert (grönsallad)
Vegetariskt: Grönsakspuckar, grönpepparsås, klyftpotatis, hari covert (grönsallad)
Dessert: Glass med lingon- och tranbärsås
Söndagen den 4 mars Vasalopp!
Dagens lunch: Panerad fläskschnitzel med skysås, gröna ärtor, kokt potatis M P
Dagens alternativ: Kebabgryta med kokt potatis (grönsallad)
Vegetariskt: Ostfylld quornschnitzel, skysås, gröna ärtor, kokt potatis
Dessert: Blåbärssoppa

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

Matsedel vecka 9
Kungshult

Måndagen den 26 februari
Kvällsmat: Mannagrynspudding med saftsås (ev. smörgås)
Vegetarisk kvällsmat: Morotsoppa med kokos, miniostpaj (ev. smörgås)

Tisdagen den 27 februari
Kvällsmat: Potatis- och purjolökssoppa (smörgås)
Vegetarisk kvällsmat: Chili sin carne med ris, gräddfil (grönsallad)

Onsdagen den 28 februari
Kvällsmat: Bondomelett (grönsallad)
Vegetarisk kvällsmat: Medelhavslasagne (grönsallad)

Torsdagen den 1 mars
Kvällsmat: Kycklingfärsbiff med stekt potatis och krämig kålsallad
Vegetarisk kvällsmat: Broccoli- och hasselnötsbiffar,
potatismos och gräddsås

Fredagen den 2 mars
Kvällsmat: Skagenröra (bröd, garneringsrönsaker, ev. kokt ägg)
Vegetarisk kvällsmat: Quornfilé med ratatouille, kokt potatis P (grönsallad)
Lördagen den 3 mars
Kvällsmat: Spenat- och ostpaj, rökt skinka (grönsallad)
Vegetarisk kvällsmat: Sparrissoppa med smördegssnibb (ev. smörgås)

Söndagen den 4 mars
Kvällsmat: Örtmarinerad kalkon (kall), mimosasallad, kokt potatis (grönsallad)P
Vegetarisk kvällsmat: Vegetarisk pytt i panna med örtig keso (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.

