
 

Matsedel vecka 49 
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 5 december  
Dagens lunch: Stekt fläsk med löksås, gröna bönor och kokt potatis (lingon)SE 
Veckans alt: Kalkonragu med brysselkål, rödkål och persiljepotatis (gelé) SE 
Dessert: Fruktsoppa 

                         Tisdagen den 6 december 
Dagens lunch: Pocherade spättarullader med vitvinssås, broccoli och solskensmos 
Veckans alt: Kalkonragu med brysselkål, rödkål och persiljepotatis (gelé) SE 
Dessert: Malvapudding med vaniljsås 
 

Onsdagen den 7 december  
Dagens lunch: Bratwurst med morötter och persiljestuvade potatis, (senap) 
Veckans alt: Kalkonragu med brysselkål, rödkål och persiljepotatis (gelé) SE 
 Dessert: Persikohalvor (grädde) 

Torsdagen den 8 december  
Dagens lunch: Ugnstekta kycklinglår med dragonsås, gröna bönor och klyftpotatis SE 
Veckans alt: Kalkonragu med brysselkål, rödkål och persiljepotatis (gelé) SE 
Dessert: Färsk frukt  

Fredagen den 9 december Årets Nobelmiddag  

Dagens lunch: Förrätt: Hummersoppa med räk-och rotfruktstopping med äpple 
 Varmrätt: Enbärskryddad vildsvinskarré med rotfruktsrösti, svampsås & tranbär, 
äpplechutney 
Veckans alt: Kalkonragu med brysselkål, rödkål och persiljepotatis (gelé) SE 
Dessert: Hjortronparfait med maräng, havrekaka och dulce de leche 

Lördagen den 10 december Nobeldagen 
Dagens lunch Kotlett med timjanssky, grillad blomkål och rostad potatis SE 
Veckans alt: Kalkonragu med brysselkål, rödkål och persiljepotatis (gelé) SE 
Dessert: Gammaldags chokladpudding (gräddklick) 

Söndagen den 11 december 3:a Advent 
Dagens lunch: Rimmad oxbringa med mixade betor, dillsås & kokt potatis SE 
Veckans alt: Kalkonragu med brysselkål, rödkål och persiljepotatis (gelé) SE 
Dessert: Mandelmussla med grädde (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 5 december 

Kvällsmat: Pannkaka med bacon (lingonsylt) 
Veckans enkla: Ost-och grönsakssoppa (smörgås) 

                     Tisdagen den 6 december 
Kvällsmat: Pasta med skink-och ädelostsås (ketchup) 
Veckans enkla: Ost-och grönsakssoppa (smörgås) 

Onsdagen den 7 december 
Kvällsmat: Risgrynsgröt med saftsås 
Veckans enkla: Ost-och grönsakssoppa (smörgås) 

Torsdagen den 8 december 
Kvällsmat: Skånsk kålsoppa med hembakat bröd 
Veckans enkla: Ost-och grönsakssoppa (smörgås) 

Fredagen den 9 december 
Kvällsmat: Liten landgång  
Veckans enkla: Ost-och grönsakssoppa (smörgås) 

Lördagen den 10 december 
Kvällsmat: Gravad lax med hovmästarsås, citron (2 sorters bröd) 
Veckans enkla: Ost-och grönsakssoppa (smörgås) 

Söndagen den 11 december 3:a Advent 
Kvällsmat: Pressylta med rödbetssallad och stekt potatis 
Veckans enkla: Ost-och grönsakssoppa (smörgås) 
 
 
M = potatismos går att beställa med extra kostnad 

P = extra kokt potatis går att beställa 
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