
 

Matsedel vecka 37 
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 12 september 
Dagens lunch: Kokt fläskkorv med pepparrotssås, grönsaker och kokt potatis 
Veckans alt: Fläskfilé med BBQ-sås, grilltomat och klyftpotatis 
Dessert: Körsbärskräm (mjölk) 

                         Tisdagen den 13 september 
Dagens lunch: Stekt sillfilé med smält smör och potatismos, rivna morötter 
Veckans alt: Fläskfilé med BBQ-sås, grilltomat och klyftpotatis 
Dessert: Brödpudding med vaniljsås 
 

Onsdagen den 14 september 
Dagens lunch: Köttgryta på oxkött och rotfrukter med kokt potatis (gelé) SE 
Veckans alt: Fläskfilé med BBQ-sås, grilltomat och klyftpotatis 
 Dessert: Fruktcocktail (grädde) 

Torsdagen den 15 september 
Dagens lunch: Wallenbergare med gröna ärtor, skysås och potatispuré SE 
Veckans alt: Fläskfilé med BBQ-sås, grilltomat och klyftpotatis 
Dessert: Lingonkaka med vaniljgrädde 

Fredagen den 16 september 
Dagens lunch: Rimmad lax med dillstuvad potatis och sparris 
Veckans alt: Fläskfilé med BBQ-sås, grilltomat och klyftpotatis 
Dessert: Glass med chokladsås 

Lördagen den 17 september 
Dagens lunch: Fläskstek med hasselbackspotatis och blomkålspuré SE 
Veckans alt: Fläskfilé med BBQ-sås, grilltomat och klyftpotatis 
Dessert: Hemgjord Risifrutti med bärsås 

Söndagen den 18 september Surkålens dag 
Dagens lunch: Bratwurst med surkål och stekt potatis (senap)  
Veckans alt: Fläskfilé med BBQ-sås, grilltomat och klyftpotatis 
Dessert: Rulltårtsbakelse  
 
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  
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                     Måndagen den 12 september 

Kvällsmat: Kikärtsbullar med gurkyoghurt och örtmos 
Veckans enkla: Äppleris (mjölk och smörgås) 

                         Tisdagen den 13 september 
Kvällsmat: Hamburgare med bröd och tillbehör 
Veckans enkla: Äppleris (mjölk och smörgås) 

Onsdagen den 14 september 
Kvällsmat: Kalvsylta med stekt potatis (rödbetor) 
Veckans enkla: Äppleris (mjölk och smörgås) 
 

Torsdagen den 15 september 
Kvällsmat: Jordärtskockssoppa med nybakat bröd 
Veckans enkla: Äppleris (mjölk och smörgås) 

Fredagen den 16 september 
Kvällsmat: Ost och skinkpaj med grönsallad och dressing 
Veckans enkla: Äppleris (mjölk och smörgås) 

Lördagen den 17 september 
Kvällsmat: Kycklingköttbullar med potatismos 
Veckans enkla: Äppleris (mjölk och smörgås) 

Söndagen den 18 september  
Kvällsmat: Kallskuret med rotfruktsgratäng 
Veckans enkla: Äppleris (mjölk och smörgås) 
 
 
M = potatismos går att beställa med extra kostnad 

P = extra kokt potatis går att beställa 
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