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 Borgvallas Önskevecka 

Måndagen den 20 mars Vårdagjämningen 

Dagens lunch: Korvstroganoff med potatismos  
Veckans alt: Kokt fläskkorv med pepparrotssås och gröna ärtor 
Dessert: Rabarberkräm (mjölk) 
 

Tisdagen den 21 mars MatOmsorg Borgvalla 6 år!!! 
Dagens lunch: Ugnsbakad lax med potatisgratäng och grönsaker 
Veckans alt: Kokt fläskkorv med pepparrotssås och gröna ärtor 
Dessert: After Eight päron med punchgrädde  

                          Onsdagen den 22 mars  
Dagens lunch: Kokt höna med currysås, ris och kokta morötter  
Veckans alt: Kokt fläskkorv med pepparrotssås och gröna ärtor 
 Dessert: Fruktcocktail med kaffegrädde 

Torsdagen den 23 mars  
Dagens lunch: Lasagne au forno med vitkålssallad 
Veckans alt: Kokt fläskkorv med pepparrotssås och gröna ärtor 
Dessert: Falsk kalvdans med gräddklick (sylt) 

Fredagen den 24 mars  
Dagens lunch: Kokt torsk med skånsk senapssås, koktpotatis och ärtor 
Veckans alt: Kokt fläskkorv med pepparrotssås och gröna ärtor 
Dessert: Äppelpaj med vaniljsås 

Lördagen den 25 mars Våffeldagen 
Dagens lunch: Biffstek med löksky, grönsaker och kokt potatis 
Veckans alt: Kokt fläskkorv med pepparrotssås och gröna ärtor 
Dessert: Chokladpudding med grädde 

Söndagen den 26 mars  
Dagens lunch: Köttbullar med gräddsås, blomkål och rårörda lingon 
Veckans alt: Kokt fläskkorv med pepparrotssås och gröna ärtor 
Dessert: Glass med jordgubbssås  
 
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 USA= Amerikanskt kött 
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                      Borgvallas Önskevecka  

                     Måndagen den 20 mars  
Kvällsmat: Ugnsfläskpannkaka (lingonsylt) 
Veckans enkla: Hembakat bröd med fruktyoghurt (smör och pålägg) 

                        Tisdagen den 21 mars MatOmsorg Borgvalla 6 år!!! 
Kvällsmat: Ostgratinerade crepes och sallad 
Veckans enkla: Hembakat bröd med fruktyoghurt (smör och pålägg) 

Onsdagen den 22 mars 
Kvällsmat: Mannagrynsgröt (mjölk och ostsmörgås) 
Veckans enkla: Hembakat bröd med fruktyoghurt (smör och pålägg) 

                         Torsdagen den 23 mars 
Kvällsmat: Bakad potatis med skagenröra och citronsmör 

                         Veckans enkla: Hembakat bröd med fruktyoghurt (smör och pålägg) 

Fredagen den 24 mars 
Kvällsmat: Anders specialsmörgås = leverpastej, bacon och äpplebitar  
Veckans enkla: Hembakat bröd med fruktyoghurt (smör och pålägg) 

Lördagen den 25 mars 
Kvällsmat: Paj med kyckling och grönsaker, dressing och sallad 
Veckans enkla: Hembakat bröd med fruktyoghurt (smör och pålägg) 
 

Söndagen den 26 mars  
Kvällsmat: Janzons frestelse med ägg (kavring och smör) 
Veckans enkla: Hembakat bröd med fruktyoghurt (smör och pålägg) 
 
 
 
 
Beställ gärna veckans röra, se separat lista i Mashie 
M = potatismos går att beställa med extra kostnad 
P = extra kokt potatis går att beställa med extra kostnad 
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