
 

Matsedel vecka 40 
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 3 oktober  
Dagens lunch: Höstens vilt- och rotfruktsgryta serverad med potatis SE 
Veckans alt: Gräddstuvad pytt i panna med stekt ägg 
Dessert: Drottningkräm (mjölk) 
 

Tisdagen den 4 oktober Kanelbullensdag 
Dagens lunch: Sprödbakad fiskfilé med kall dillsås och rivna morötter, potatis  
Veckans alt: Gräddstuvad pytt i panna med stekt ägg 
Dessert: Nyponsoppa med mandelbiskvier  
 

Onsdagen den 5 oktober 
Dagens lunch: Rotmos med kokt rimmad fläskbog (senap) SE  
Veckans alt: Gräddstuvad pytt i panna med stekt ägg 
 Dessert: Vaniljglass med kolasås 

Torsdagen den 6 oktober  
Dagens lunch: Pannbiff med pepparsås, stekt potatis och gröna bönor 
Veckans alt: Gräddstuvad pytt i panna med stekt ägg 
Dessert: Rulltårtsbakelse  

Fredagen den 7 oktober  
Dagens lunch: Stekt saltsill med löksås, blomkål och kokt potatis SE 
Veckans alt: Gräddstuvad pytt i panna med stekt ägg 
Dessert: Äpplepaj med vaniljsås 

Lördagen den 8 oktober 
Dagens lunch: Helstekt fläskkarré med rödkål, gräddsås & purjolökspotatis SE 
Veckans alt: Gräddstuvad pytt i panna med stekt ägg 
Dessert: Turkisk yoghurt med honung och blåbärssås 

Söndagen den 9 oktober  
Dagens lunch: Pankopanerad kycklingschnitzel med tomatsås, ärter & klyftpotatis SE 
Veckans alt: Gräddstuvad pytt i panna med stekt ägg 
Dessert: Falsk ostkaka med gräddklick (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  
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                     Måndagen den 3 oktober  

Kvällsmat: Risgrynsgröt med saftsås 
Veckans enkla: Sviskonkräm (gräddmjölk och smörgås med pålägg) 

Tisdagen den 4 oktober Kanelbullens dag 
Kvällsmat: Kokt wienerkorv med potatissallad 
Veckans enkla: Sviskonkräm (gräddmjölk och smörgås med pålägg) 
 

Onsdagen den 5 oktober 
Kvällsmat: Potatisbullar med bacon 
Veckans enkla: Sviskonkräm (gräddmjölk och smörgås med pålägg) 

Torsdagen den 6 oktober  
Kvällsmat: Kantarellsoppa serverad med nybakat bröd (pålägg) 
Veckans enkla: Sviskonkräm (gräddmjölk och smörgås med pålägg) 

Fredagen den 7 oktober  
Kvällsmat: Ost och skinkpaj med tomatsallad 
Veckans enkla: Sviskonkräm (gräddmjölk och smörgås med pålägg) 

Lördagen den 8 oktober 
Kvällsmat: Krämig pastasallad med kycklingköttbullar  
Veckans enkla: Sviskonkräm (gräddmjölk och smörgås med pålägg) 

Söndagen den 9 oktober  
Kvällsmat: Svensk moussaka med grönsallad 
Veckans enkla: Sviskonkräm (gräddmjölk och smörgås med pålägg) 
 
 
M = potatismos går att beställa med extra kostnad 

P = extra kokt potatis går att beställa 
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