
 

Matsedel vecka 5 
Borgvalla och Bokliden 

 

 

 

 

Måndagen den 30 januari  
Dagens lunch: Stekt bratwurst med surkål och stekt potatis (senap) 
Veckans alt: Kycklinggryta med potatismos 
Dessert: Krusbärskräm (gräddmjölk) 
 

Tisdagen den 31 januari  
Dagens lunch: Halstrad kummelfilé med kall dillsås och duschessetopp (citron) 
Veckans alt: Kycklinggryta med potatismos 
Dessert: Änglamat 
 

Onsdagen den 1 februari Vegetariska dagen 
Dagens lunch: Spagetti med färssås (riven ost och ketchup) SE 
Veckans alt: Kycklinggryta med potatismos 
 Dessert: Glass och hallonsås  

Torsdagen den 2 februari Smoothiens dag 
Dagens lunch: Bruna bönor med stekt fläsk SE 
Veckans alt: Kycklinggryta med potatismos 
Dessert: Bär/banan smoothie 

Fredagen den 3 februari Morotskakans dag 
Dagens lunch: Bräckt oxbringa med buljongkokta rotfrukter och pepparrotssås SE 
Veckans alt: Kycklinggryta med potatismos 
Dessert: Den godaste morotskakan 

Lördagen den 4 februari  
Dagens lunch: Kotlett med dragonsås, grillad blomkål och rostad potatis SE 
Veckans alt: Kycklinggryta med potatismos 
Dessert: Choklad-och apelsinmousse 

Söndagen den 5 februari 
Dagens lunch: Persiljejärpar med gräddsås, grönsaker och kokt potatis SE 
Veckans alt: Kycklinggryta med potatismos 
Dessert: Belgiskavåffla med grädde (sylt) 
 
Grönsallad till Borgvalla på lunchen  
Potatismos går att beställa med extra kostnad på lunchen 

Extra kokt potatis går att beställa med extra kostnad på lunchen 

SE= Svenskt kött  
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                     Måndagen den 30 januari 

Kvällsmat: Lasagnette med tomatsallad SE 
Veckans enkla: Pytt i panna med stekt ägg (rödbetor) 
 

Tisdagen den 31 februari 
Kvällsmat: Pannkaka med fläsk (lingonsylt) SE 
Veckans enkla: Pytt i panna med stekt ägg (rödbetor) 

Onsdagen den 1 februari Vegetariska dagen 
Kvällsmat: Redd grönsaksoppa med hembakt bröd 
Veckans enkla: Pytt i panna med stekt ägg (rödbetor) 
 

Torsdagen den 2 februari  
Kvällsmat: Stekt prinskorv med äggröra och stekt potatis 
Veckans enkla: Pytt i panna med stekt ägg (rödbetor) 

Fredagen den 3 februari 
Kvällsmat: Skaldjuspaj med sallad och dressing 
Veckans enkla: Pytt i panna med stekt ägg (rödbetor) 

Lördagen den 4 februari  
Kvällsmat: Köttfärsfyllda piroger med grönsallad 

                          Veckans enkla: Pytt i panna med stekt ägg (rödbetor) 
 

Söndagen den 5 februari  
Kvällsmat: Skinka och mimosasallad och stekt potatis 
Veckans enkla: Pytt i panna med stekt ägg (rödbetor) 
 
 
M = potatismos går att beställa med extra kostnad 

P = extra kokt potatis går att beställa med extra kostnad 
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