
 

Matsedel vecka 14 
Borgvalla och Bokliden 

 

 

 

Är någon allergisk? 
 

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

Måndagen den 4 april Morotens dag 
Dagens lunch: Stekt fläsk med stuvade morötter och kokt potatis SE 
Veckans alt: Kycklingfärslasagne med tomat- och bönsallad SE   
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde 
 

Tisdagen den 5 april  
Dagens lunch: Kokt torsk med citronsås, ärter och kokt potatis 
Veckans alt: Kycklingfärslasagne med tomat- och bönsallad SE 
Dessert: Jordgubbscheesecake  
 

Onsdagen den 6 april  
Dagens lunch: Fläskmedaljong med skånsk potatis (ättiksgurka) SE 
Veckans alt: Kycklingfärslasagne med tomat- och bönsallad SE 
Dessert: Ostkaka med gräddklick (sylt) 

Torsdagen den 7 april 
Dagens lunch: Pannbiff med tre sorters lök och kokt potatis (lingonsylt) SE 
Veckans alt: Kycklingfärslasagne med tomat- och bönsallad SE 
Dessert: Crème Brûle 

Fredagen den 8 april 
Dagens lunch: Stekt fiskpanett med remouladsås, gröna ärtor och kokt potatis 
Veckans alt: Kycklingfärslasagne med tomat- och bönsallad SE 
Dessert: Kronans kaka med citronsås 

Lördagen den 9 april 
Dagens lunch: Kassler med kall ananassås och kokt potatis SE 
Veckans alt: Kycklingfärslasagne med tomat- och bönsallad SE 
Dessert: Blodapelsinfromage med kex 

Söndagen den 10 april  
Dagens lunch: Sjömansbiff på högrev (rödbetor) 
Veckans alt: Kycklingfärslasagne med tomat- och bönsallad SE 
Dessert: Fruktcocktail med gräddklick 
 
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 4 april  

Kvällsmat: Västerbottenostpaj med gräddfil och tomatsallad 
Veckans enkla: Blomkålssoppa med grov baguette 
 

Tisdagen den 5 april 
Kvällsmat: Risgrynsgrynsgröt med saftsås 
Veckans enkla: Blomkålssoppa med grov baguette 

Onsdagen den 6 april 
Kvällsmat: Makaronilåda med vitkålssallad (ketchup) 
Veckans enkla: Blomkålssoppa med grov baguette 
 

Torsdagen den 7 april 
Kvällsmat: Ostgratinerade crepês med svamp och grönsallad 
Veckans enkla: Blomkålssoppa med grov baguette 

Fredagen den 8 april  
Kvällsmat: Liten Tacobuffé med tacofärs, gruka, tomat, majs, sallad, ost, 
grädddfil, mild salsa, nachochips och tortillas 
Veckans enkla: Blomkålssoppa med grov baguette 

Lördagen den 9 april 
Kvällsmat: Stekt falukorv med stekt potatis och tomatsås 
Veckans enkla: Blomkålssoppa med grov baguette 

Söndagen den 10 april  
Kvällsmat: Broccoligratäng med ost och skinka 
Veckans enkla: Blomkålssoppa med grov baguette 
 
 
M = potatismos går att beställa med extra kostnad 

P = extra kokt potatis går att beställa med extra kostnad 
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