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Borgvalla och Bokliden 

 

 

 

 

Måndagen den 24 januari 
Dagens lunch: Fylld lunchkorv med potatismos och gröna ärtor (senap) 
Veckans alt: Köttfärslimpa med gräddsås, grönsaker och kokt potatis (lingon) 
Dessert: Fruktsallad med gräddklick 
 

Tisdagen den 25 januari 
Dagens lunch: Halstrad laxfilé med dillhollandaise, broccoli och kokt potatis 
Veckans alt: Köttfärslimpa med gräddsås, grönsaker och kokt potatis (lingon) 
Dessert: Varm nyponsoppa med vaniljglass 
 

Onsdagen den 26 januari 
Dagens lunch: Senapsgriljerad fläsksida med rostade rotfrukter och skysås SE 
Veckans alt: Köttfärslimpa med gräddsås, grönsaker och kokt potatis (lingon) 
 Dessert: Katrinplommonkompott (gräddmjölk) 

Torsdagen den 27 januari 
Dagens lunch: Pannbiff med löksky, grönsaker och kokt potatis (lingon) 
Veckans alt: Köttfärslimpa med gräddsås, grönsaker och kokt potatis (lingon) 
Dessert:  Plättar med gräddklick 

Fredagen den 28 januari 
Dagens lunch: Kyckling-wok med jasminris och kall mangochutneysås SE 
Veckans alt: Köttfärslimpa med gräddsås, grönsaker och kokt potatis (lingon) 
Dessert: Bärpaj med vaniljsås 

Lördagen den 29 januari  
Dagens lunch: Fyllda oxrullader med senapsgräddsås, grönsaker, potatis och 
pressgurka USA 
Veckans alt: Köttfärslimpa med gräddsås, grönsaker och kokt potatis (lingon) 
Dessert: Lingonkokta päron med kardemummagrädde  

Söndagen den 30 januari 
Dagens lunch: Italiensk fläskgryta med örtpotatis SE 
Veckans alt: Köttfärslimpa med gräddsås, grönsaker och kokt potatis (lingon) 
Dessert: Semifredo/Halvfryst dessert 
 
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, USA = Amerikanskt kött 
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                     Måndagen den 24 januari 

Kvällsmat: Chili con carne med hembakat bröd och gräddfil SE 
Veckans enkla: Pannkaka med stekt bacon(lingonsylt) 

Tisdagen den 25 januari 
Kvällsmat: Spagetti med pesto och kyckling (skivad tomat) SE 
Veckans enkla: Pannkaka med stekt bacon(lingonsylt) 

Onsdagen den 26 januari 
Kvällsmat: Blodkorv med bacon (lingonsylt) 
Veckans enkla: Pannkaka med stekt bacon(lingonsylt) 
 

Torsdagen den 27 januari 
Kvällsmat: Lappskojs (rödbetor och sallad) 
Veckans enkla: Pannkaka med stekt bacon(lingonsylt) 

Fredagen den 28 januari 
Kvällsmat: Räksmörgås  
Veckans enkla: Pannkaka med stekt bacon(lingonsylt) 

Lördagen den 29 januari  
Kvällsmat: Rökt skinka med legymsallad och kokt potatis 
Veckans enkla: Pannkaka med stekt bacon(lingonsylt) 

Söndagen den 30 januari  
Kvällsmat: Tonfisksallad med dressing och baguette 
Veckans enkla: Pannkaka med stekt bacon(lingonsylt) 
 
 
M = potatismos går att beställa med extra kostnad 

P = extra kokt potatis går att beställa med extra kostnad 
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