
 

Matsedel vecka 22 
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 30 maj 
Dagens lunch: Kryddig korvgryta med grönsaker och örtkryddat potatismos 
Veckans alt: Kycklingfärsbiffar med tomatsås, gröna bönor och stekt potatis SE 
Dessert: Persikohalvor med vaniljglass 
 

Tisdagen den 31 maj 
Dagens lunch: Rökt makrill med stuvad spenat, ägghalva och nypotatis 
Veckans alt: Kycklingfärsbiffar med tomatsås, gröna bönor och stekt potatis SE 
Dessert: Key lime pie 
 

Onsdagen den 1 juni Mjölkens dag 
Dagens lunch: Grillad kotlett med kryddsmör, grönsaker & råstekt potatis SE  
Veckans alt: Kycklingfärsbiffar med tomatsås, gröna bönor och stekt potatis SE 
 Dessert: Falsk kalvdans med gräddklick 

Torsdagen den 2 juni 
Dagens lunch: Levergryta med bacon och lök samt potatismos. SE 
Veckans alt: Kycklingfärsbiffar med tomatsås, gröna bönor och stekt potatis SE 
Dessert: Saffrans-och vanilj custard 

Fredagen den 3 juni Internationella  Donutdagen 
Dagens lunch: Pulled pork med BBQ-sås, klyftpotatis och majs SE 
Veckans alt: Kycklingfärsbiffar med tomatsås, gröna bönor och stekt potatis SE 
Dessert: Donut (Kaffe) 

Lördagen den 4 juni 
Dagens lunch: Tandoorilax med jasminris och rajtan SE  
Veckans alt: Kycklingfärsbiffar med tomatsås, gröna bönor och stekt potatis SE 
Dessert: Rabarberpaj med vaniljsås 

Söndagen den 5 juni  
Dagens lunch: Lammfärsjärpar med enbärssås, grönsaker & potatis (gelé) NZ 
Veckans alt: Kycklingfärsbiffar med tomatsås, gröna bönor och stekt potatis SE 
Dessert: Drottningfromage 
 
Grönsallad till Borgvalla på lunchen  
SE= Svenskt kött, NZ = Kött från Nya Zeeland 
Potatismos går att beställa med extra kostnad på lunchen 

Extra kokt potatis går att beställa på lunchen   
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                     Måndagen den 30 maj 

Kvällsmat: Kallskuret med äggröra och nybakat bröd  
Veckans enkla: Ris a la Malta med vaniljkokt jordgubbssylt (smörgås) 

Tisdagen den 31 maj 
Kvällsmat: Köttfärsfyllda piroger med gräddfil och rucola sallad  
Veckans enkla: Ris a la Malta med vaniljkokt jordgubbssylt (smörgås) 

Onsdagen den 1 juni 
Kvällsmat: Tomatsoppa med ostkrutonger 
Veckans enkla: Ris a la Malta med vaniljkokt jordgubbssylt (smörgås) 

                        Torsdagen den 2 juni 
Kvällsmat: Pytt i panna med stekt ägg (rödbetor, knäckebröd och ost) 
Veckans enkla: Ris a la Malta med vaniljkokt jordgubbssylt (smörgås) 

Fredagen den 3 juni 
Kvällsmat: Hemgjord pizza med skinka och ost (gräddas på flygeln) 
Veckans enkla: Ris a la Malta med vaniljkokt jordgubbssylt (smörgås) 

Lördagen den 4 juni 
Kvällsmat: Kalvsylta med stekt potatis (rödbetor och smörgås) 
Veckans enkla: Ris a la Malta med vaniljkokt jordgubbssylt (smörgås) 

Söndagen den 5 juni  
Kvällsmat: Skaldjurspaj med sallad och Rhode Island sås 
Veckans enkla: Ris a la Malta med vaniljkokt jordgubbssylt (smörgås) 
 
 
 Potatismos går att beställa med extra kostnad 

Extra kokt potatis går att beställa med extra kostnad 
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