
 

Matsedel vecka 28 
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 11 juli 
Dagens lunch: Kokt fläskkorv med senapssås, morötter och kokt potatis SE 
Veckans alt: Fyllda isterband med persiljestuvad potatis (senap) 
Dessert: Nyponsoppa med mandelbiskvier och glass 
 

Tisdagen den 12 juli 
Dagens lunch: Fiskgryta med dillslungad färsk potatis 
Veckans alt: Fyllda isterband med persiljestuvad potatis (senap) 
Dessert: Toscakaka med vaniljgrädde   
 

Onsdagen den 13 juli  
Dagens lunch: Gratinerad kycklingfilé med ratatouille och ris SE  
Veckans alt: Fyllda isterband med persiljestuvad potatis (senap)  
 Dessert: Hov dessert= Marängswiss 

Torsdagen den 14 juli Norge/Kronprinsessans födelsedag 
Dagens lunch: Norsk lax med Sandefjordsås, kokt potatis och gröna ärtor  
Veckans alt: Fyllda isterband med persiljestuvad potatis (senap) 
Dessert: Römmegröt, smält smör (strösocker och kanel) 

Fredagen den 15 juli 
Dagens lunch: Månadens Klassiska låda: Lunchlåda (potatismos, 
fläskmedaljong, bacon och prinskorv) 
Veckans alt: Fyllda isterband med persiljestuvad potatis (senap) 
Dessert: Pannkakor med gräddklick (sylt) 

Lördagen den 16 juli  
Dagens lunch: Wallenbergare med skysås, gröna ärtor och potatismos SE 
Veckans alt: Fyllda isterband med persiljestuvad potatis (senap) 
Dessert: Lingonkaka med grädde 

Söndagen den 17 juli  
Dagens lunch: Helstekt karré med lök & gröna bönor, skysås & örtmos SE 
Veckans alt: Fyllda isterband med persiljestuvad potatis (senap) 
Dessert: Skånsk äppelkaka med vaniljsås 
 
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 
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SE= Svenskt kött  

 
                     Måndagen den 11 juli 

Kvällsmat: Pytt i panna med stekt ägg (rödbetor) 
Veckans enkla: Ris ala malta med saftsås (smörgås) 

 

Tisdagen den 12 juli 
Kvällsmat: Moussaka med tzatziki hembakat bröd 
Veckans Ris ala malta med saftsås (smörgås) 

Onsdagen den 13 juli  
Kvällsmat: Kassler- och purjolökslåda med grönsallad  
Veckans Ris ala malta med saftsås (smörgås) 
 

Torsdagen den 14 juli Norge 
Kvällsmat: Lumpe (tunnbröd serverad med 2 olika fyllningar) 
Veckans Ris ala malta med saftsås (smörgås) 

Fredagen den 15 juli 
Kvällsmat: Skånsk sillamad 
Veckans Ris ala malta med saftsås (smörgås) 

Lördagen den 16 juli 
Kvällsmat: Kycklingspett med vitkålssallad, kall sås och klyftpotatis 
Veckans Ris ala malta med saftsås (smörgås) 

Söndagen den 17 juli 
Kvällsmat: Vegetarisk korvgryta med paprikaris 
Veckans Ris ala malta med saftsås (smörgås) 
 
 
M = potatismos går att beställa med extra kostnad 

P = extra kokt potatis går att beställa med extra kostnad 
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