
 

Matsedel vecka 38 
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 19 september Messmörets dag 
Dagens lunch: Viltskavsgryta smaksatt med messmör och enbär, potatismos 
Veckans alt: Pannbiff med skysås, stekt ägg och stekt potatis 
Dessert: Apelsinfromage 
 

Tisdagen den 20 september 
Dagens lunch: Stekt spättfilé med skarpsås, gröna ärter och kokt potatis(citron) 
Veckans alt: Pannbiff med skysås, stekt ägg och stekt potatis 
Dessert: Päronkompott (gräddmjölk) 
 

Onsdagen den 21 september 
Dagens lunch: Baconlindad köttfärslimpa med gräddsås, brysselkål & potatis SE  
Veckans alt: Pannbiff med skysås, stekt ägg och stekt potatis 
 Dessert: Chokladpudding med gräddklick 

Torsdagen den 22 september 
Dagens lunch: Wokad kyckling med gurkrajta, mangochutney och ris SE 
Veckans alt: Pannbiff med skysås, stekt ägg och stekt potatis 
Dessert: Bananterrin med vaniljkex 

Fredagen den 23 september D-vitamin dagen 
Dagens lunch: Fiskgryta med syltlök och tomater samt kokt potatis SE 
Veckans alt: Pannbiff med skysås, stekt ägg och stekt potatis 
Dessert: Aprikoshalvor med vaniljglass 

Lördagen den 24 september 
Dagens lunch: Helstekt kotlettrad med svampsås, morötter och kokt potatis SE 
Veckans alt: Pannbiff med skysås, stekt ägg och stekt potatis 
Dessert: Farmors citronsoppa med små skorpor 

Söndagen den 25 september Äpplets dag 
Dagens lunch: Kåldolmar med skysås, grönsaker och potatis (lingonsylt) 
Veckans alt: Pannbiff med skysås, stekt ägg och stekt potatis 
Dessert: Äpplepaj med vanilj- och kardemummagrädde  
 
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 19 september 

Kvällsmat: Ägg och bacon med stekt potatis 
Veckans enkla: Fransk lökpaj med tomatsallad 
 

Tisdagen den 20 september 
Kvällsmat: Morotsoppa med hembakt bröd  
Veckans enkla: Fransk lökpaj med tomatsallad 

Onsdagen den 21 september 
Kvällsmat: Två sorters sill med ägghalvor, ost (smör och bröd) 
Veckans enkla: Fransk lökpaj med tomatsallad 
 

Torsdagen den 22 september 
Kvällsmat: Kassler med mimosasallad och kokt potatis 
Veckans enkla: Fransk lökpaj med tomatsallad 

Fredagen den 23 september 
Kvällsmat: Smörgås med falukorv, lök och stekt ägg  
Veckans enkla: Fransk lökpaj med tomatsallad 

Lördagen den 24 september 
Kvällsmat: Skink-och pastasallad med Rhode Island dressing 
Veckans enkla: Fransk lökpaj med tomatsallad 

Söndagen den 25 september  
Kvällsmat: Ostgratinerade räkcêpes med grönsallad 
Veckans enkla: Fransk lökpaj med tomatsallad 
 
 
M = potatismos går att beställa med extra kostnad 

P = extra kokt potatis går att beställa 
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