
 

Matsedel vecka 3 
Borgvalla och Bokliden 

 

 

 

 

Måndagen den 17 januari 
Dagens lunch: Korvgryta med rotfruktsmos SE 
Veckans alt: Stuvade makaroner med ost och baconkorv (senap och ketchup) 
Dessert: Drottningkräm (gräddmjölk) 
 

Tisdagen den 18 januari 
Dagens lunch: Kokt sej med senapssås, kokt potatis och rårivna morötter 
Veckans alt: Stuvade makaroner med ost och baconkorv (senap och ketchup) 
Dessert: Aprikoser med gräddklick 
 

Onsdagen den 19 januari 
Dagens lunch: Pannbiff med pepparsås, stekt potatis och gröna bönor SE 
Veckans alt: Stuvade makaroner med ost och baconkorv (senap och ketchup) 
 Dessert: Vaniljglass med chokladsås 

Torsdagen den 20 januari 
Dagens lunch: Månadens klassiska låda: Kalmarlåda (Smörgåsgurka) SE 
Veckans alt: Stuvade makaroner med ost och baconkorv (senap och ketchup) 
Dessert: Rulltårtsbakelse 

Fredagen den 21 januari 
Dagens lunch: Biffstroganoff serveras med paprikaris SE 
Veckans alt: Stuvade makaroner med ost och baconkorv (senap och ketchup) 
Dessert: Chokladmousse på vitchoklad med färsk frukt 

Lördagen den 22 januari  
Dagens lunch: Helstekt fläskkarré med rödkål, gräddsås och purjolökspotatis 
(äpplemos) SE 
Veckans alt: Stuvade makaroner med ost och baconkorv (senap och ketchup) 
Dessert: Turkisk yoghurt med honung och bär 

Söndagen den 23 januari 
Dagens lunch: Pankopanerad kycklingsnitzel med tomatsås, ärtor och stekt 
potatis SE 
Veckans alt: Stuvade makaroner med ost och baconkorv (senap och ketchup) 
Dessert: Ostkaka med grädde (sylt) 
 
Grönsallad till Borgvalla på lunchen  
Potatismos går att beställa med extra kostnad på lunchen 

Extra kokt potatis går att beställa på lunchen 

SE= Svenskt kött 



 

Matsedel vecka 3 
Borgvalla och Bokliden 

 

 

 

 

 
                     Måndagen den 17 januari 

Kvällsmat: Ugnsomelett med svampstuvning (tomat och gurka) 
Veckans enkla: Rabarberris (gräddmjölk och smörgås) 

Tisdagen den 18 januari 
Kvällsmat: Grönsaksbiffar med ris och kall sweet chilisås 
Veckans enkla: Rabarberris (gräddmjölk och smörgås) 

Onsdagen den 19 januari 
Kvällsmat: Mannagrynsgröt (mjölk och smörgås)  
Veckans enkla: Rabarberris (gräddmjölk och smörgås) 
 

Torsdagen den 20 januari 
Kvällsmat: Blomkålsoppa med hembakat bröd  (pålägg) 
Veckans enkla: Rabarberris (gräddmjölk och smörgås) 

Fredagen den 21 januari 
Kvällsmat: Lax- och spenatpaj med romdressing (sallad) 
Veckans enkla: Rabarberris (gräddmjölk och smörgås) 

Lördagen den 22 januari  
Kvällsmat: Broccoligratäng med ost och skinka (tomater) 
Veckans enkla: Rabarberris (gräddmjölk och smörgås) 

Söndagen den 23 januari  
Kvällsmat: Champinjoncrepés med grönsallad  
Veckans enkla: Rabarberris (gräddmjölk och smörgås) 
 
 
M = potatismos går att beställa med extra kostnad 

P = extra kokt potatis går att beställa med extra kostnad 
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