
 

Matsedel vecka 2 
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 9 januari  
Dagens lunch: Stekt kassler med svampsås, stekt potatis samt grönsaker SE 
Veckans alt: Rimmad oxbringa med pepparrotssås, ärtor och potatis SE  
Dessert: Päronkräm (mjölk)  
 

Tisdagen den 10 januari 
Dagens lunch: Pocherad spättafilé med vitvinssås, ärtor och potatismos (citron) SE 
Veckans alt: Rimmad oxbringa med pepparrotssås, ärtor och potatis SE  
Dessert: Ugnsbakat äpple med mandelmassa samt vaniljsås 
 

Onsdagen den 11 januari  
Dagens lunch: Skånsk kalops med kokt potatis (rödbetor) 
Veckans alt: Rimmad oxbringa med pepparrotssås, ärtor och potatis SE  
 Dessert: Nyponsoppa med mandelbiskvier 

Torsdagen den 12 januari  
Dagens lunch: Ärtsoppa med fläsk (senap) 
Veckans alt: Rimmad oxbringa med pepparrotssås, ärtor och potatis SE  
Dessert: Pannkakor med gräddklick 

Fredagen den 13 januari Tjugondedag Knut 
Dagens lunch: Sprödbakad fiskfilé med kall citron- och dillsås kokt potatis 
Veckans alt: Rimmad oxbringa med pepparrotssås, ärtor och potatis SE  
Dessert: Frusen citronfromage med halv persika och gräddklick 

Lördagen den 14 januari  
Dagens lunch: Fläskfilé med banan och curry, serveras med ris SE 
Veckans alt: Rimmad oxbringa med pepparrotssås, ärtor och potatis SE  
Dessert: Passionsfruktspannacotta med hallongelé 

Söndagen den 15 januari  
Dagens lunch: Oxstek med blomkål, gräddsås och kokt potatis (gelé) SE 
Veckans alt: Rimmad oxbringa med pepparrotssås, ärtor och potatis SE  
Dessert: Bärpaj med vaniljkvarg 
 
Grönsallad till Borgvalla på lunchen  
Potatismos går att beställa med extra kostnad på lunchen 

Extra kokt potatis går att beställa på lunchen 

SE= Svenskt kött 
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                     Måndagen den 9 januari  

Kvällsmat: Hamburgare med ost, sallad, dressing och bröd  
Veckans enkla: Risgrynsgröt med körsbärssås (smörgås med pålägg) 
 

Tisdagen den 10 januari 
Kvällsmat: Potatis-och purjolökssoppa med hembakat bröd 
Veckans enkla: Risgrynsgröt med körsbärssås (smörgås med pålägg) 

Onsdagen den 11 januari 
Kvällsmat: Fransk bondomelett (grönsallad) 
Veckans enkla: Risgrynsgröt med körsbärssås (smörgås med pålägg) 
 

Torsdagen den 12 januari 
Kvällsmat: Pytt i panna med stekt ägg (rödbetor) 
Veckans enkla: Risgrynsgröt med körsbärssås (smörgås med pålägg) 

Fredagen den 13 januari Tjugondedag Knut 
Kvällsmat: Hemlagad pizza samt vitkålssallad 
Veckans enkla: Risgrynsgröt med körsbärssås (smörgås med pålägg) 

Lördagen den 14 januari  
Kvällsmat: Skink- och pasta sallad med Rhode Island dressing 
Veckans enkla: Risgrynsgröt med körsbärssås (smörgås med pålägg) 

Söndagen den 15 januari  
Kvällsmat: Pastrami med rotfrukts-och potatisgratäng 
Veckans enkla: Risgrynsgröt med körsbärssås (smörgås med pålägg) 
 
 
M = potatismos går att beställa med extra kostnad 

P = extra kokt potatis går att beställa med extra kostnad 

 


	Måndagen den 9 januari
	Tisdagen den 10 januari
	Onsdagen den 11 januari
	Torsdagen den 12 januari
	Fredagen den 13 januari Tjugondedag Knut
	Lördagen den 14 januari
	Söndagen den 15 januari
	Måndagen den 9 januari
	Tisdagen den 10 januari
	Onsdagen den 11 januari
	Torsdagen den 12 januari
	Fredagen den 13 januari Tjugondedag Knut
	Lördagen den 14 januari
	Söndagen den 15 januari

