
 

Matsedel vecka 24 
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 13 juni 
Dagens lunch: Stekt falukorv med stuvade makaroner, grönsaker (senap) SE  
Veckans alt: Rimmad oxbringa med pepparrotssås, gröna ärter & potatis SE 
Dessert: Kladdkaka med kokosgrädde 
 

Tisdagen den 14 juni 
Dagens lunch: Stekt strömming med potatismos, smält smör rårivna morötter (lingon) 
Veckans alt: Rimmad oxbringa med pepparrotssås, gröna ärter & potatis SE 
Dessert: Blåbär- och vaniljpannacotta 
 

Onsdagen den 15 juni 
Dagens lunch: Stekt fläsk med raggmunkar (lingon) SE 
Veckans alt: Rimmad oxbringa med pepparrotssås, gröna ärter & potatis SE 
 Dessert: Apelsinris 

Torsdagen den 16 juni  
Dagens lunch: Stekt kycklinglårfilé med pepparsås, torghandlarmos & primörer SE 
Veckans alt: Rimmad oxbringa med pepparrotssås, gröna ärter & potatis SE 
Dessert: Turkisk yoghurt med hallon 

Fredagen den 17 juni 
Dagens lunch: Torskbiffar med dillsås, ärtor samt kokt potatis 
Veckans alt: Rimmad oxbringa med pepparrotssås, gröna ärter & potatis SE 
Dessert: Frusen citronfromage med aprikoshalva och gräddklick  

Lördagen den 18 juni 
Dagens lunch: Kassler med potatisgratäng och lökfrästa bönor SE  
Veckans alt: Rimmad oxringa med pepparrotssås, gröna ärter & potatis SE 
Dessert: Jordgubbskräm (mjölk) 

Söndagen den 19 juni   
Dagens lunch: Helstekt kalkonfilé med gräddsås, brysselkål & potatis (gelé)SE 
Veckans alt: Rimmad oxbringa med pepparrotssås, gröna ärter & potatis SE 
Dessert: Vaniljglass med chokladsås och strössel 
 
Grönsallad till Borgvalla på lunchen  
SE= Svenskt kött 
Potatismos går att beställa med extra kostnad på lunchen 

Extra kokt potatis går att beställa på lunchen   
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                     Måndagen den 13 juni 

Kvällsmat: Fransk bondomelett 
Veckans enkla: Jordärtskocksoppa (smörgås) 

Tisdagen den 14 juni 
Kvällsmat: Broccolibiffar med tomatsås och klyftpotatis 
Veckans enkla: Jordärtskocksoppa (smörgås) 

Onsdagen den 15 juni 
Kvällsmat: Grekisksallad med tzatziki 
Veckans enkla: Jordärtskocksoppa (smörgås) 

                        Torsdagen den 16 juni 
Kvällsmat: Mannamalta (sylt och smörgås) 
Veckans enkla: Jordärtskocksoppa (smörgås) 

Fredagen den 17 juni 
Kvällsmat: Ost-och skinksmörgås med soltorkadtomatröra 
Veckans enkla: Jordärtskocksoppa (smörgås) 

Lördagen den 18 juni 
Kvällsmat: Silltallrik med två sorters sill, ägghalvor och ost (kavring) 
Veckans enkla: Jordärtskocksoppa (smörgås) 

Söndagen den 19 juni  
Kvällsmat: Kallskuret med broccoligratäng 
Veckans enkla: Jordärtskocksoppa (smörgås) 
 
 
 Potatismos går att beställa med extra kostnad 

Extra kokt potatis går att beställa med extra kostnad 
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