
 

Matsedel vecka 20 
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 16 maj 

Dagens lunch: Stekt lunchkorv med stuvad blomkål och kokt potatis (senap)  
Veckans alt: Pannbiff med löksky, grönsaker och kokt potatis (lingon) 
Dessert: Plättar med gräddklick (sylt) 
 

Tisdagen den 17 maj 

Dagens lunch: Bouillabaisse på lax med rotfrukter och aioli  
Veckans alt: Pannbiff med löksky, grönsaker och kokt potatis (lingon) 
Dessert: Björnbärstiramisu 
 

Onsdagen den 18 maj 

Dagens lunch: ”Wienerschnitzel” med gröna ärtor, skysås och stekt potatis 
Veckans alt: Pannbiff med löksky, grönsaker och kokt potatis (lingon) 
 Dessert: Lingonmousse med crunch 

Torsdagen den 19 maj 

Dagens lunch: Minestronesoppa med hembakt bröd SE 
Veckans alt: Pannbiff med löksky, grönsaker och kokt potatis (lingon) 
Dessert: Toscapäron med punchgrädde 

Fredagen den 20 maj 

Dagens lunch: Stekt sej med remoulade och kokt potatis (citronklyfta) 
Veckans alt: Pannbiff med löksky, grönsaker och kokt potatis (lingon) 
Dessert: Fruktsallad med vaniljglass  

Lördagen den 21 maj Internationella te-dagen 

Dagens lunch: Grillspett med bbq-sås, klyftpotatis och grönsallad SE  
Veckans alt: Pannbiff med löksky, grönsaker och kokt potatis (lingon) 
Dessert: Earl Grey te- och chokladkaka med gräddklick 

Söndagen den 22 maj Picknickens dag 

Dagens lunch: Högrev med syltlök, bearnaise och rostad färskpotatis SE 
Veckans alt: Pannbiff med löksky, grönsaker och kokt potatis (lingon) 
Dessert: Passionsfromage med kex 
 
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  

 



 

Matsedel vecka 20 
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 16 maj 

Kvällsmat: Gratinerad kycklingwrap med grönsallad 
Veckans enkla: Saftsoppa med små skorpor (smörgås med pålägg) 

Tisdagen den 17 maj 

Kvällsmat: Makaronisallad med köttbullar 
Veckans enkla: Saftsoppa med små skorpor (smörgås med pålägg) 

Onsdagen den 18 maj 

Kvällsmat: Kesellaplättar med grönsaksröra och spenatsås 
Veckans enkla: Saftsoppa med små skorpor (smörgås med pålägg) 

                        Torsdagen den 19 maj 

Kvällsmat: Ugnsomelett med sparrisstuvning 
Veckans enkla: Saftsoppa med små skorpor (smörgås med pålägg) 

Fredagen den 20 maj 

Kvällsmat: Varma mackor med ost och skinka (Värms på Flyglarna) 
Veckans enkla: Saftsoppa med små skorpor (smörgås med pålägg) 

Lördagen den 21 maj 

Kvällsmat: Shepards pie 
Veckans enkla: Saftsoppa med små skorpor (smörgås med pålägg) 

Söndagen den 22 maj Picknickens dag 

Kvällsmat: Kassler med potatissallad 
Veckans enkla: Saftsoppa med små skorpor (smörgås med pålägg) 
 
 

 Potatismos går att beställa med extra kostnad 

Extra kokt potatis går att beställa med extra kostnad 

 


