
 

Matsedel vecka 25 

 

 

 

Är någon allergisk? 

-Fråga oss som arbetar i köket om maten. 
MatOmsorg Borgvalla: 042-1058 67, 0708-64 58 67 

 

Måndagen den 20 juni 

 Gryta på fläskbog med varm färskpotatisröra SE 

Biff a la Lindström med skysås, stekt ägg, grönsaker och potatis 

 Bärfylld pannkaka 

Tisdagen den 21 juni 

 Kokt sej med ägg-och persiljesås samt kokt potatis 

 Biff a la Lindström med skysås, stekt ägg, grönsaker och potatis 

 Ålandskaka med sviskonkräm 

Onsdagen den 23 juni 

Fläskmedaljonger med skånsk potatis & bönor (ättiksgurka) SE 

 Biff a la Lindström med skysås, stekt ägg, grönsaker och potatis 

  Citronfromage med grädde 

Torsdagen den 23 juni 

 Pannbiff med löksky, grönsaker och kokt potatis (lingon) 

 Biff a la Lindström med skysås, stekt ägg, grönsaker och potatis 

Iskall vattenmelon 

Fredagen den 24 juni Midsommarafton 

Matjesill, nypotatis, gräddfil & gräslök, köttbullar & prinskorv 

 Biff a la Lindström med skysås, stekt ägg, grönsaker och potatis 

 Färska jordgubbar (grädde eller mjölk och socker) 

Lördagen den 25 juni 

 Grillad karré och blomkål med ratatouille och klyftpotatis SE 

Biff a la Lindström med skysås, stekt ägg, grönsaker och potatis 

Gino med vaniljglass 

Söndagen den 26 juni Chokladpuddingens dag 

 Ostpannerat kycklingbröst med örtsås, ärtor & stekt potatis SE 

Biff a la Lindström med skysås, stekt ägg, grönsaker och potatis 

 Chokladpudding med färska jordgubbar

Grönsallad till Borgvalla på lunchen  

Potatismos går att beställa med extra kostnad på lunchen 

Extra kokt potatis går att beställa med extra kostnad på lunchen 

SE= Svenskt kött  
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                     Måndagen den 20 juni 

 Potatisbullar med bön-och grönsaksröra 

Hallonkräm (mjölk och smörgåsar) 

Tisdagen den 21 juni 

 Grönsakssoppa med nybakat bröd 

Hallonkräm (mjölk och smörgåsar) 

Onsdagen den 22 juni 

 Vårrullar med jasminris, soja och coleslaw 

Hallonkräm (mjölk och smörgåsar) 

Torsdagen den 23 juni 

 Liten landgång 

Hallonkräm (mjölk och smörgåsar) 

Fredagen den 24 juni Midsommarafton 

 Varmrökt lax med sauce vertes och kokt potatis 

Hallonkräm (mjölk och smörgåsar) 

Lördagen den 25 juni 

 Kycklingspett med klar potatissallad och örtdressing 

Hallonkräm (mjölk och smörgåsar) 

Söndagen den 26 juni 

 Svensk moussaka med grönsallad SE 

Hallonkräm (mjölk och smörgåsar) 
 
 

M = potatismos går att beställa med extra kostnad 

P = extra kokt potatis går att beställa med extra kostnad 


