
 

Matsedel vecka 27 
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 4 juli 
Dagens lunch: Stekt falukorv med persiljestuvade morötter och stekt potatis 
Veckans alt: Färsbiffar med pepparsås, grönsaker och kokt potatis 
Dessert: Chokladmousse med jordgubbssås  
 

Tisdagen den 5 juli 
Dagens lunch: Halstrad kummelfilé med kall dillsås, broccoli och kokt potatis 
Veckans alt: Färsbiffar med pepparsås, grönsaker och kokt potatis 
Dessert: Änglamat  
 

Onsdagen den 6 juli  
Dagens lunch: Oxbringa med pepparotssky, gröna ärtor och kokt potatis SE 
Veckans alt: Färsbiffar med pepparsås, grönsaker och kokt potatis 
 Dessert: Cremé Brûle 

Torsdagen den 7 juli  
Dagens lunch: Köttgryta  serveras med persiljeslungad nypotatis 
Veckans alt: Färsbiffar med pepparsås, grönsaker och kokt potatis 
Dessert: Belgiskvåffla med grädde (sylt) 

Fredagen den 8 juli 
Dagens lunch: Matjessill med gräddfil, gräslök och nypotatis 
Veckans alt: Färsbiffar med pepparsås, grönsaker och kokt potatis 
Dessert: Blåbärssoppa med gräddklick 

Lördagen den 9 juli 
Dagens lunch: Helstekt fläskfilé med bearnaisesås, majs och råstektpotatis SE 
Veckans alt: Färsbiffar med pepparsås, grönsaker och kokt potatis 
Dessert: Ostkaka med grädde (sylt) 

Söndagen den 10 juli  
Dagens lunch: Schnitzel med kryddsmör och stekt potatis SE 
Veckans alt: Färsbiffar med pepparsås, grönsaker och kokt potatis 
Dessert: Parfait med rabarberkompott och gräddklick 
 
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 4 juli 

Kvällsmat: Grönsaksbiffar med tomatsås och stekt potatis 
Veckans enkla: Sagosoppa (smörgås med pålägg) 

 

Tisdagen den 5 juli 
Kvällsmat: Ägg och bacon med stekt potatis (ketchup) 
Veckans enkla: Sagosoppa (smörgås med pålägg) 

Onsdagen den 6 juli  
Kvällsmat: Räksallad med Rhode Islanddressing 
Veckans enkla: Sagosoppa (smörgås med pålägg) 
 

Torsdagen den 7 juli  
Kvällsmat: Kall kassler med rotfruktsgratäng 
Veckans enkla: Sagosoppa (smörgås med pålägg) 

Fredagen den 8 juli 
Kvällsmat: Ostbricka med kex, vindruvor och päron, hembakat bröd 
Veckans enkla: Sagosoppa (smörgås med pålägg) 

Lördagen den 9 juli 
Kvällsmat: Kalvsylta med stekt potatis (rödbetor och smörgås) 
Veckans enkla: Sagosoppa (smörgås med pålägg) 

Söndagen den 10 juli 
Kvällsmat: Pasta pesto 
Veckans enkla: Sagosoppa (smörgås med pålägg) 
 
 
M = potatismos går att beställa med extra kostnad 

P = extra kokt potatis går att beställa med extra kostnad 
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