
 

Matsedel vecka 48 
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 28 november 
Dagens lunch: Kokt fläskkorv med pepparrotssås, morötter och potatismos 
Veckans alt: Småländska isterband med persiljestuvad potatis (rödbetor) 
Dessert: Sockerkakssavarin  

                         Tisdagen den 29 november 
Dagens lunch: Halstrad laxfilé med dillhollandaise, broccoli och kokt potatis SE 
Veckans alt: Småländska isterband med persiljestuvad potatis (rödbetor) 
Dessert: Blåbärssoppa med vaniljglass  
 

Onsdagen den 30 november Kåldolmens dag 
Dagens lunch: Kåldolmar med lingongräddås och kokt potatis (lingonsylt) 
Veckans alt: Småländska isterband med persiljestuvad potatis (rödbetor) 
 Dessert: Skånsk risgrynskaka (sylt) 

Torsdagen den 1 december Glöggens dag 
Dagens lunch: Klassisk ärtsoppa med rimmad fläskbog SE 
Veckans alt: Småländska isterband med persiljestuvad potatis (rödbetor) 
Dessert: Hemgjorda pannkakor med grädde (sylt) 

Fredagen den 2 december 
Dagens lunch: Kycklingwok med jasminris och kall mangochutneysås SE 
Veckans alt: Småländska isterband med persiljestuvad potatis (rödbetor) 
Dessert: Citronfromage med gräddklick 

Lördagen den 3 december  
Dagens lunch Persiljejärpar med gräddsås och kokt potatis (lingon) SE 
Veckans alt: Småländska isterband med persiljestuvad potatis (rödbetor) 
Dessert: Glassbägare 

Söndagen den 4 december 2:a Advent 
Dagens lunch: Fläskkotlett med skysås, vaxbönor och stekt potatis SE 
Veckans alt: Småländska isterband med persiljestuvad potatis (rödbetor) 
Dessert: Pepparkakscheesecake med glöggtäcke 
 
 
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 28 november 

Kvällsmat: Chili con carne med baguette och gräddfil 
Veckans enkla: Risgrynsgröt med saftsås (smörgås med pålägg) 

                     Tisdagen den 29 november 
Kvällsmat: Morotssoppa med nybakade bullar 
Veckans enkla: Risgrynsgröt med saftsås (smörgås med pålägg) 

Onsdagen den 30 november 
Kvällsmat: Vårrullar med coleslaw och soja 
Veckans enkla: Risgrynsgröt med saftsås (smörgås med pålägg) 

Torsdagen den 1 december Glöggens dag 
Kvällsmat: Ugnsomelett med stuvade champinjoner och cocktailtomater 
Veckans enkla: Risgrynsgröt med saftsås (smörgås med pålägg) 

Fredagen den 2 december 
Kvällsmat: Köttbullsmacka med rödbetssallad 
Veckans enkla: Risgrynsgröt med saftsås (smörgås med pålägg) 

Lördagen den 3 december 
Kvällsmat: Ost-och skinkpaj med sallad och dressing 
Veckans enkla: Risgrynsgröt med saftsås (smörgås med pålägg) 

Söndagen den 4 december 2:a Advent 
Kvällsmat: Två sorters sill med ägghalvor, ost (smör och bröd) 
Veckans enkla: Risgrynsgröt med saftsås (smörgås med pålägg) 
 
 
M = potatismos går att beställa med extra kostnad 

P = extra kokt potatis går att beställa 
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