
 

Matsedel vecka 23 
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 6 juni 
Dagens lunch: Förrätt: SOS(smör, ost och sill) med kavring  
Varmrätt: Fläskfilèmedaljonger med choronsås, grönsaker & färskpotatis SE  
Veckans alt: Fetaostfyllda färsbiffar med bönor, tomatsås och solskensmos 
Dessert: Flädermousse med havreflarn 
 

Tisdagen den 7 juni 
Dagens lunch: Cheddarbakad sej med pepparkokta rotfrukter och dillsky 
Veckans alt: Fetaostfyllda färsbiffar med bönor, tomatsås och solskensmos 
Dessert: Päronkräm 
 

Onsdagen den 8 juni 
Dagens lunch: Köttfärslimpa med morötter, pepparsås och kokt potatis 
Veckans alt: Fetaostfyllda färsbiffar med bönor, tomatsås och solskensmos 
 Dessert: Vitchokladmousse med likörgrädde 

Torsdagen den 9 juni  
Dagens lunch: Örtstekt kycklingfilé med rotfruktsgratäng och balsamicosås SE 
Veckans alt: Fetaostfyllda färsbiffar med bönor, tomatsås och solskensmos 
Dessert: Melonsoppa med limetopping 

Fredagen den 10 juni 
Dagens lunch: Laxgryta med gröna bönor samt potatispuré SE 
Veckans alt: Fetaostfyllda färsbiffar med bönor, tomatsås och solskensmos 
Dessert: Brylépudding med gräddklick 

Lördagen den 11 juni  
Dagens lunch: Köttbullar med kokt nypotatis samt rårörda lingon SE  
Veckans alt: Fetaostfyllda färsbiffar med bönor, tomatsås och solskensmos 
Dessert: Vaniljparfait med jordgubbssås 

Söndagen den 12 juni   
Dagens lunch: Fleskesteg med rödkål, skysås och brynt potatis (äpplemos) SE  
Veckans alt: Fetaostfyllda färsbiffar med bönor, tomatsås och solskensmos 
Dessert: Rödgröd med kaffegrädde 
 
Grönsallad till Borgvalla på lunchen  
SE= Svenskt kött, NZ = Kött från Nya Zeeland 
Potatismos går att beställa med extra kostnad på lunchen 
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                     Måndagen den 6 juni 

Kvällsmat: Kassler med mimosasallad och kokt potatis 
Veckans enkla: Omelett med champinjoner och cocktailtomater 

Tisdagen den 7 juni 
Kvällsmat: Blomkålssoppa med nybakat bröd 
Veckans enkla: Omelett med champinjoner och cocktailtomater 

Onsdagen den 8 juni 
Kvällsmat: Spenat-och lökpaj med hummus och tomatsallad 
Veckans enkla: Omelett med champinjoner och cocktailtomater 

                        Torsdagen den 9 juni  
Kvällsmat: Bakad potatis med skinkröra, smör och sallad 
Veckans enkla: Omelett med champinjoner och cocktailtomater 

Fredagen den 10 juni 
Kvällsmat: Räksmörgås 
Veckans enkla: Omelett med champinjoner och cocktailtomater 

Lördagen den 11 juni  
Kvällsmat: Ägg och bacon med stekt potatis (ketchup) 
Veckans enkla: Omelett med champinjoner och cocktailtomater 

Söndagen den 12 juni  
Kvällsmat: Ostgratinerade köttfärscrêpes 
Veckans enkla: Omelett med champinjoner och cocktailtomater 
 
 
 Potatismos går att beställa med extra kostnad 

Extra kokt potatis går att beställa med extra kostnad 
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