
 

Matsedel vecka 26 

 

 

 

Är någon allergisk? 

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

 

Måndagen den 27 juni 

 Isterband med potatismos 

 Kycklinggryta med potatismos 

 Mintpäron med grädde 
 

Tisdagen den 28 juni 

 Stekt spättafilé med remouladsås, gröna ärter och kokt potatis 

 Kycklinggryta med potatismos 

 Glass med fruktsallad 
 

Onsdagen den 29 juni 

Hakkebøf med løg og brune kartofler SE 

 Kycklinggryta med potatismos 

  Koldskål med friske jordbӕr 

Torsdagen den 30 juni 

 Italiensk kalvgryta med grönt ris SE 

 Kycklinggryta med potatismos 

 Halv persika med kaffegrädde 

Fredagen den 1 juli 

Kallrökt lax med dillstuvadpotatis och sallad 

 Kycklinggryta med potatismos 

 Björnbärsmousse 

Lördagen den 2 juli 

 Grillad karré med persiljesmör, grönsaker kokt potatis SE 

Kycklinggryta med potatismos 

 Citron-och maräng paj 

Söndagen den 3 juli 

 Rabarberkyckling med grönsaker och ris SE 

Kycklinggryta med potatismos 

 Morotskaka med apelsinfrosting

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 27 juni 

 Ugnsomelett sparrisstuvning med nybakade bullar 

Kall blåbärssoppa med små skorpor (smörgås med pålägg) 
 

Tisdagen den 28 juni 

 Potatisbullar med bacon (lingonsylt) 

Kall blåbärssoppa med små skorpor (smörgås med pålägg) 
 

Onsdagen den 29 juni  

 Strömmingslåda med sillpotatis (kavring och ost) 

Kall blåbärssoppa med små skorpor (smörgås med pålägg) 
 

Torsdagen den 30 juni 

 Kokt wienerkorv med bröd och potatismos (senap och ketchup) 

enkla: Kall blåbärssoppa med små skorpor (smörgås med pålägg) 
 

Fredagen den 1 juli  

 Rostbiffsmörgås med remoulade 

enkla: Kall blåbärssoppa med små skorpor (smörgås med pålägg) 

Lördagen den 2 juli 

 Bakad potatis med skink-och mjukoströra 

enkla: Kall blåbärssoppa med små skorpor (smörgås med pålägg) 

Söndagen den 3 juli 

 Västerbottenpaj med gräddfil och tomatsallad 

enkla: Kall blåbärssoppa med små skorpor (smörgås med pålägg) 
 

M = potatismos går att beställa med extra kostnad 

P = extra kokt potatis går att beställa med extra kostnad 

 


