
 

Matsedel vecka 13 
Borgvalla och Bokliden 

 

 

 

Är någon allergisk? 
-Fråga oss som arbetar i köket om maten. 

MatOmsorg Borgvalla: 042-1058 67, 0708-64 58 67 
 

 Måndagen den 27 mars  
Dagens lunch: Stekt bratwurst med surkål och varm potatissallad (senap) 
Veckans alt: Skinkstek med dijongräddsås, grönsaker och kokt potatis SE 
Dessert: Glass med kolasås 
 

Tisdagen den 28 mars  
Dagens lunch: Stekt strömming med skirat smör, ärtor och potatismos 
Veckans alt: Skinkstek med dijongräddsås, grönsaker och kokt potatis SE 
Dessert: Alnarps äppelpudding med vaniljsås 
 

Onsdagen den 29 mars  
Dagens lunch: Månadens klassiska låda: Skomakarlåda på högrev SE 
Veckans alt: Skinkstek med dijongräddsås, grönsaker och kokt potatis SE 
 Dessert: Toscakaka med gräddklick  

Torsdagen den 30 mars 
Dagens lunch: Färsfyllda paprikor med tomatsås och örtstekt potatis SE 
Veckans alt: Skinkstek med dijongräddsås, grönsaker och kokt potatis SE 
Dessert: Kanelparfait med aprikoser 

Fredagen den 31 mars  
Dagens lunch: Fiskgratäng med dill- och räksås 
Veckans alt: Skinkstek med dijongräddsås, grönsaker och kokt potatis SE 
Dessert: Jordgubbskräm (gräddmjölk)   

Lördagen den 1 april  
Dagens lunch: Köttfärslimpa med sås, grönsaker, potatis & pressgurka SE 
Veckans alt: Skinkstek med dijongräddsås, grönsaker och kokt potatis SE 
Dessert: Rulltårtsbakelse 

Söndagen den 2 april 
Dagens lunch: Kotlett med dragonsås och rostade rotfrukter (gelé) SE 
Veckans alt: Skinkstek med dijongräddsås, grönsaker och kokt potatis SE 
Dessert: Citron- och marängdröm 
 
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  
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                     Måndagen den 27 mars  

Kvällsmat: Fransk bondomelett  
Veckans enkla: Päronkompott med crunch (gräddmjölk och smörgås) 
 

Tisdagen den 28 mars 
Kvällsmat: Redd grönsakssoppa med hembakat bröd 
Veckans enkla: Päronkompott med crunch (gräddmjölk och smörgås) 

Onsdagen den 29 mars 
Kvällsmat: Broccolibiffar med grönsaksris och tzatziki 
Veckans: Päronkompott med crunch (gräddmjölk och smörgås) 
 

Torsdagen den 30 mars 
Kvällsmat: Hamburgare med tomat, sallad, ost och bröd 
Veckans enkla: Päronkompott med crunch (gräddmjölk och smörgås)  

Fredagen den 31 mars  
Kvällsmat: Smörgås med tre sorters ost 
Veckans enkla: Päronkompott med crunch (gräddmjölk och smörgås) 

Lördagen den 1 april  
Kvällsmat: Lättrökt kalkon med hemgjord potatissallad 
Veckans enkla: Päronkompott med crunch (gräddmjölk och smörgås) 

Söndagen den 2 april  
Kvällsmat: Kräftcheesecake med sallad och Rhode Islandsås 
Veckans enkla: Päronkompott med crunch (gräddmjölk och smörgås) 
 
 
M = potatismos går att beställa med extra kostnad 

P = extra kokt potatis går att beställa med extra kostnad 
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