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Måndagen den 21 mars MatOmsorg Borgvalla 5 år!!! 
Dagens lunch: Kokt falukorv med pepparrotssås med gröna ärtor och kokt 
potatis (senap)  
Veckans alt: Korv och grönsaksgryta med ris 
Dessert: Polkagrisdröm 
 

Tisdagen den 22 mars  
Dagens lunch: Stekt lax med hollandaise, broccoli och kokt potatis (citron)  
Veckans alt: Korv och grönsaksgryta med ris 
Dessert: Citronkaka med gräddklick 
 

Onsdagen den 23 mars  
Dagens lunch: Raggmunkar med stekt fläsk och rårörda lingon SE 
Veckans alt: Korv och grönsaksgryta med ris  
 Dessert: Brödpudding med banan och choklad serveras med vaniljgrädde  

Torsdagen den 24 mars  
Dagens lunch: Kåldolmar med lingongräddsås, grönsaker och koktpotatis SE 
Veckans alt: Korv och grönsaksgryta med ris 
Dessert: Mjölkchokladpannacotta  

Fredagen den 25 mars Våffeldagen 
Dagens lunch: Kycklinggryta med rödvin, syltlök och bacon samt ris SE 
Veckans alt: Korv och grönsaksgryta med ris 
Dessert: Nyponsoppa med mandelbiskvier och gräddklick 

Lördagen den 26 mars  
Dagens lunch: Kotlett med dragonsås och rostade rotfrukter (gelé) SE 
Veckans alt: Korv och grönsaksgryta med ris 
Dessert: Glass med varma bär 

Söndagen den 27mars  
Dagens lunch: Pannbiff med pepparsås, grönsaker, potatis (lingonsylt) SE 
Veckans alt: Korv och grönsaksgryta med ris 
Dessert: Krusbärspaj med vaniljsås 
 
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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                     Måndagen den 21 mars MatOmsorg Borgvalla 5 år!!! 

Kvällsmat: Potatisbullar med bacon (lingon) 
Veckans enkla: Hemgjord mannafrutti med jordgubbssås (smörgås) 

                     Tisdagen den 22 mars 
Kvällsmat: Champinjonsoppa med nybakat bröd (smör och ost) 
Veckans enkla: Hemgjord mannafrutti med jordgubbssås (smörgås) 

Onsdagen den 23 mars 
Kvällsmat: Spagetti carbonara 
Veckans enkla: Hemgjord mannafrutti med jordgubbssås (smörgås) 
 

Torsdagen den 24 mars 
Kvällsmat: Kassler med legymsallad och kokt potatis 
Veckans enkla: Hemgjord mannafrutti med jordgubbssås (smörgås) 

Fredagen den 25 mars 
Kvällsmat: Smörgås med leverpastej och smörgåsgurka 
Veckans enkla: Hemgjord mannafrutti med jordgubbssås (smörgås) 

Lördagen den 26 mars 
Kvällsmat: Räksallad med Rhode Island dressing samt baguette 
Veckans enkla: Hemgjord mannafrutti med jordgubbssås (smörgås) 

Söndagen den 27 mars  
Kvällsmat: Kycklingspett med ris och mangosås 
Veckans enkla: Hemgjordmannafrutti med jordgubbssås (smörgås) 
 
 
 
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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