
 

Matsedel vecka 15 
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 10 april Annandag påsk/ Bulle med bulle dagen 

Dagens lunch: Varmrökt lax med kall citrussås, sparris och kokt potatis 
Veckans alt: Kokt fläskkorv med pepparrotssås gröna ärtor och kokt potatis 
Dessert: Glassbägare  
 

Tisdagen den 11 april  
Dagens lunch: Kassler med kall ananassås och kokt potatis SE 

                         Veckans alt: Kokt fläskkorv med pepparrotssås gröna ärtor och kokt potatis 
Dessert: Färsk frukt  
 

Onsdagen den 12 april Lakritsens dag 
Dagens lunch: Stekt falukorv med stuvad blomkål och kokt potatis (senap) 
Veckans alt: Kokt fläskkorv med pepparrotssås gröna ärtor och kokt potatis 
 Dessert: Vaniljglass med lakritskolasås  

Torsdagen den 13 april 
Dagens lunch: Ärtsoppa med rimmad fläskbog (senap) SE 
Veckans alt: Kokt fläskkorv med pepparrotssås gröna ärtor och kokt potatis 
Dessert: Pannkakor med gräddklick (sylt) 

Fredagen den 14 april 
Dagens lunch: Stekt fiskpanett med remouladsås, gröna ärtor och kokt potatis 
Veckans alt: Kokt fläskkorv med pepparrotssås gröna ärtor och kokt potatis 
Dessert: Kronans kaka med citronsås 

Lördagen den 15 april  
Dagens lunch: Grillad rapsgriskotlett med bearnaise, tomatsallad och klyftpotatis SE 
Veckans alt: Kokt fläskkorv med pepparrotssås gröna ärtor och kokt potatis 
Dessert: Rabarbersoppa med småskorpor 
 

Söndagen den 16 april  
Dagens lunch: Sjömansbiff på högrev (rödbetor) 
Veckans alt: Kokt fläskkorv med pepparrotssås gröna ärtor och kokt potatis 
Dessert: Brylépudding med karamellsås och 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 10 april Annandag påsk 

Kvällsmat: Bakad potatis med kycjklingröra och sallad 
Veckans enkla: Paj med ost och skinka samt grönsallad 

Tisdagen den 11 april  
Kvällsmat: Pizza med ost och skinka samt vitkålssallad 
Veckans enkla: Paj med ost och skinka samt grönsallad 

Onsdagen den 12 april Linssoppans dag 
Kvällsmat: Morots-och linssoppa med nybakat bröd  
Veckans enkla: Paj med ost och skinka samt grönsallad 
 

Torsdagen den 13 april 
Kvällsmat: Gratinerad tortellini med tomat och mozarella 
Veckans enkla: Paj med ost och skinka samt grönsallad 

Fredagen den 14 april  
Kvällsmat: Tacolasagne, gruka, tomat, majs, sallad, grädddfil, salsa, tortillas 
Veckans enkla: Paj med ost och skinka samt grönsallad 

Lördagen den 15 april  
Kvällsmat: Kalvsylta med rödbetssallad (smör och bröd) 
Veckans enkla: Paj med ost och skinka samt grönsallad  

Söndagen den 16 april  
Kvällsmat: Broccoligratäng med ost och skinka 
Veckans enkla: Paj med ost och skinka samt grönsallad 
 
M = potatismos går att beställa med extra kostnad 

P = extra kokt potatis går att beställa med extra kostnad 
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