
 

Matsedel vecka 39 
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 26 september 
Dagens lunch: Raggmunkar med stekt fläsk (lingonsylt) SE 
Veckans alt: Gräddstuvad oxpytt med stekt ägg (rödbetor)  
Dessert: Citronfromage med hallonsås 
 

Tisdagen den 27 september  
Dagens lunch: Skäldervikens currygryta med rårivna morötter 
Veckans alt: Gräddstuvad oxpytt med stekt ägg (rödbetor) 
Dessert: Kladdkaka med gräddklick 
 

Onsdagen den 28 september  
Dagens lunch: Hemmagjorda köttbullar med gräddsås, kokt potatis, grönsaker 
(lingon) SE  
Veckans alt: Gräddstuvad oxpytt med stekt ägg (rödbetor) 
 Dessert: Äppelpaj med vaniljsås  

Torsdagen den 29 september Kaffets dag 
Dagens lunch: Stekt fläsk med löksås, potatis & grönsaker, rårörda lingon SE 
Veckans alt: Gräddstuvad oxpytt med stekt ägg (rödbetor) 
Dessert: Kaffepannacotta, konjaksdoftande körsbär 

Fredagen den 30 september 
Dagens lunch: Stekt laxfjäril med gräslökssås, broccoli och kokt potatis 
Veckans alt: Gräddstuvad oxpytt med stekt ägg (rödbetor) 
Dessert: Pannkakor med grädde (sylt) 

Lördagen den 1 oktober 
Dagens lunch: Stekt kycklingfilé med svampsås, stekt potatis & grönsaker SE 
Veckans alt: Gräddstuvad oxpytt med stekt ägg (rödbetor) 
Dessert: Jordgubbskräm (mjölk) 

Söndagen den 2 oktober 
Dagens lunch: Grillad fläskfilé med rostade rotfrukter & potatis & BBQ-sås SE 
Veckans alt: Gräddstuvad oxpytt med stekt ägg (rödbetor) 
Dessert: Päronhalva med punchgrädde 
 
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 26 september 

Kvällsmat: Fransk bondomelett 
Veckans enkla: Tunnbrödsrulle med skinkröra, grönsaker (grönsallad) 
 

Tisdagen den 27 september  
Kvällsmat: Grillspett med potatissallad och tomat  
Veckans enkla: Tunnbrödsrulle med skinkröra, grönsaker (grönsallad) 
 

Onsdagen den 28 september  
Kvällsmat: Rökt kalkon med rotfruktsgratäng samt grönsallad 
Veckans enkla: Tunnbrödsrulle med skinkröra, grönsaker (grönsallad) 

Torsdagen den 29 september 
Kvällsmat: Krämig sparrissoppa, hembakat bröd (pålägg) 
Veckans enkla: Tunnbrödsrulle med skinkröra, grönsaker (grönsallad) 

Fredagen den 30 september 
Kvällsmat: Smörgås med ägg och sill 
Veckans enkla: Tunnbrödsrulle med skinkröra, grönsaker (grönsallad) 

Lördagen den 1 oktober 
Kvällsmat: Stekt prinskorv med äggröra och stekt potatis (ketchup och senap) 
Veckans enkla: Tunnbrödsrulle med skinkröra, grönsaker (grönsallad) 

Söndagen den 2 oktober 
Kvällsmat: Moas frestelse 
Veckans enkla: Tunnbrödsrulle med skinkröra, grönsaker (grönsallad) 
 
 
M = potatismos går att beställa med extra kostnad 

P = extra kokt potatis går att beställa 
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