
 

Matsedel vecka 16 
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 17 april 
Dagens lunch: Vårgryta på fläskbog med kokt färsk potatis SE 
Veckans alt: Köttfärslimpa med gräddsås, grönsaker och kokt potatis (lingon) 
Dessert: Vaniljparfait med hallonsås och maränger 
 

Tisdagen den 18 april  
Dagens lunch: Stekt spättafilé med smörstekta champinjoner samt kokt potatis  
Veckans alt: Köttfärslimpa med gräddsås, grönsaker och kokt potatis (lingon) 
Dessert: Päronhalvor med gräddklick 
 

Onsdagen den 19 april  
Dagens lunch: Äppelfläsk med purjolöksgräddsås, grönsaker & kokt potatis SE 
Veckans alt: Köttfärslimpa med gräddsås, grönsaker och kokt potatis (lingon) 
 Dessert: Blodapelsinmousse med kex 

Torsdagen den 20 april Polkagrisens dag 
Dagens lunch: Fläskmedaljonger med skånskpotatis (smörgåsgurka) SE 
Veckans alt: Köttfärslimpa med gräddsås, grönsaker och kokt potatis (lingon) 
Dessert: Polkagrischeesecake  

Fredagen den 21 april Månadens klassiska låda 
Dagens lunch: Laxlåda med krämigsås och kokt potatis 
Veckans alt: Köttfärslimpa med gräddsås, grönsaker och kokt potatis (lingon) 
Dessert: Rabarberpaj med vaniljsås 

Lördagen den 22 april  
Dagens lunch: Ostpannerat kycklingbröst med tomatsås, ärter, potatismos SE 
Veckans alt: Köttfärslimpa med gräddsås, grönsaker och kokt potatis (lingon) 
Dessert: Blåbärskräm (mjölk) 

Söndagen den 23 april 
Dagens lunch: Oxstek med cidersås, kokt potatis och grönsaker SE 
Veckans alt: Köttfärslimpa med gräddsås, grönsaker och kokt potatis (lingon) 
Dessert: Tiramisu 
 
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 17 april 

Kvällsmat: Kycklingköttbullar med stekt potatis och coleslaw-sallad  
Veckans enkla: Sviskonkompott med gräddmjölk (bröd, smör, pålägg) 
 

Tisdagen den 18 april 
Kvällsmat: Chili con carne med baugette och gräddfil 
Veckans enkla: Sviskonkompott med gräddmjölk (bröd, smör, pålägg) 

Onsdagen den 19 april 
Kvällsmat: Mannagrynspudding med hemkokt sylt (smörgås, vispad grädde) 
Veckans enkla: Sviskonkompott med gräddmjölk (bröd, smör, pålägg) 
 

Torsdagen den 20 april 
Kvällsmat: Ängamat med hembakat bröd 
Veckans enkla: Sviskonkompott med gräddmjölk (bröd, smör, pålägg) 

Fredagen den 21 april 
Kvällsmat: Skink- och ostpaj med dressing och grönsallad 
Veckans enkla: Sviskonkompott med gräddmjölk (bröd, smör, pålägg) 

Lördagen den 22 april 
Kvällsmat: Svensk moussaka med grönsallad 
Veckans enkla: Sviskonkompott med gräddmjölk (bröd, smör, pålägg) 

Söndagen den 23 april  
Kvällsmat: Strömmingslåda med ägghalvor (kavring, smör och ost) 
Veckans enkla: Sviskonkompott med gräddmjölk (bröd, smör, pålägg) 
 
 
M = potatismos går att beställa med extra kostnad 

P = extra kokt potatis går att beställa med extra kostnad 

Tänk på att ni kan beställa veckansröra. 
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