
 

Matsedel vecka 21 
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 23 maj Måltidens gemenskapsdag 

Dagens lunch: Kokt kalv i dillsås, morötter och kokt potatis (rödbetor) SE 
Veckans alt: Köttfärslimpa med örtkryddad gräddsås, morötter och potatis SE 
Dessert: Våfflor med grädde (sylt) 
 

Tisdagen den 24 maj 

Dagens lunch: Curryspätta med kokt potatis, rårivna morötter (citronklyfta) 
Veckans alt: Köttfärslimpa med örtkryddad gräddsås, morötter och potatis SE 
Dessert: Äppelkaka med vaniljgrädde  
 

Onsdagen den 25 maj 

Dagens lunch: Biff a la Lindström med stekt ägg, skysås och potatismos SE 
Veckans alt: Köttfärslimpa med örtkryddad gräddsås, morötter och potatis SE 
 Dessert: Färsk frukt 

Torsdagen den 26 maj Kristi himmelfärdsdag 

Dagens lunch: Marinerad kyckling i saffrans-och persiljesås med grönsaksstickor SE 
Veckans alt: Köttfärslimpa med örtkryddad gräddsås, morötter och potatis SE 
Dessert: Prinsesstårta 

Fredagen den 27 maj Ostens dag 

Dagens lunch: Laxpudding med skirat smör och gröna ärtor (citronklyfta) SE 
Veckans alt: Köttfärslimpa med örtkryddad gräddsås, morötter och potatis SE 
Dessert: Vaniljglass med varma hallon 

Lördagen den 28 maj 

Dagens lunch: Mor Linneas köttgryta med potatismos (smörgåsgurka) SE  
Veckans alt: Köttfärslimpa med örtkryddad gräddsås, morötter och potatis SE 
Dessert: Fruktkompott (gräddmjölk) 

Söndagen den 29 maj Mors dag 

Dagens lunch: Oxstek med gräddsås, potatis, grönsaker & pressgurka (gelé) SE 
Veckans alt: Köttfärslimpa med örtkryddad gräddsås, morötter och potatis SE 
Dessert: Rabarbersoppa med limeyoghurt 
 
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 21 
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 23 maj 

Kvällsmat: Frikadeller med tomatsås och stekt tärnad potatis 
Veckans enkla: Jordgubbskräm med gräddmjölk (smörgås med pålägg) 

Tisdagen den 24 maj 

Kvällsmat: Risgrynspudding med saftsås  
Veckans enkla: Jordgubbskräm med gräddmjölk (smörgås med pålägg) 

Onsdagen den 25 maj 

Kvällsmat: Gratinerad Falukorvstournedos med örtsås & potatis  
Veckans enkla: Jordgubbskräm med gräddmjölk (smörgås med pålägg) 

                        Torsdagen den 26 maj 

Kvällsmat: Gratinerad blomkål med ost och skinka 
Veckans enkla: Jordgubbskräm med gräddmjölk (smörgås med pålägg) 

Fredagen den 27 maj 

Kvällsmat: 3 små danska smørebrød 
Veckans enkla: Jordgubbskräm med gräddmjölk (smörgås med pålägg) 

Lördagen den 28 maj 

Kvällsmat: Prinskorv med stuvad spenat 
Veckans enkla: Jordgubbskräm med gräddmjölk (smörgås med pålägg) 

Söndagen den 29 maj  

Kvällsmat: Rostbiff med potatissallad 
Veckans enkla: Jordgubbskräm med gräddmjölk (smörgås med pålägg) 
 
 

 Potatismos går att beställa med extra kostnad 

Extra kokt potatis går att beställa med extra kostnad 

 


