
 

Matsedel vecka 50 
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 12 december  
Dagens lunch: Raggmunkar med stekt fläsk och rårörda lingon SE 
Veckans alt: Stekt falukorv med potatismos och kokta morötter (senap) 
Dessert: Vaniljglass med kolasås  

                         Tisdagen den 13 december Lucia 
Dagens lunch: Lutfisk med skånsk senapssås, gröna ärter och kokt potatis SE 
Veckans alt: Stekt falukorv med potatismos och kokta morötter (senap) 
Dessert: Ris a la Malta med körsbärssås 
 

Onsdagen den 14 december  
Dagens lunch: Kycklingbröst med cidersås, grönsaker och rostad potatis SE 
Veckans alt: Stekt falukorv med potatismos och kokta morötter (senap) 
 Dessert: Jordgubbskräm  

Torsdagen den 15 december  
Dagens lunch: Mustig köttgryta på nötkött med kokt potatis (smörgåsgurka) SE 
Veckans alt: Stekt falukorv med potatismos och kokta morötter (senap) 
Dessert: Chokladmousse med sås Melba 

Fredagen den 16 december  
Dagens lunch: Helstekt fläskfilé med potatisgratäng, bönor och rödvinssås SE 
Veckans alt: Stekt falukorv med potatismos och kokta morötter (senap) 
Dessert: Aprikostiramisu 

Lördagen den 17 december  
Dagens lunch: Stekt lax med stuvad spenat och koktpotatis (citron) 
Veckans alt: Stekt falukorv med potatismos och kokta morötter (senap) 
Dessert: Fruktsallad med likörgrädde  

Söndagen den 18 december 4:e Advent 
Dagens lunch: Biff a la Lindström med bönröra, och kokt potatis SE 
Veckans alt: Stekt falukorv med potatismos och kokta morötter (senap) 
Dessert: Tosca päron med gräddklick 
 
 
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 12 december  

Kvällsmat: Rökt kalkonbröst med potatissallad och tomatröra 
Veckans enkla: Grönkåls- och skinkpaj med tomat-och mangosalsa  

                     Tisdagen den 13 december  
Kvällsmat: Makaronilåda med sallad och dressing (ketchup) 
 Veckans enkla: Grönkåls- och skinkpaj med tomat-och mangosalsa  
 

Onsdagen den 14 december 
Kvällsmat: Broccolisoppa med lax och pepparrotstopping nybakat bröd 
Veckans enkla: Grönkåls- och skinkpaj med tomat-och mangosalsa  

 

Torsdagen den 15 december  
Kvällsmat: Ugnsomelett med sparrisstuvning 
Veckans enkla: Grönkåls- och skinkpaj med tomat-och mangosalsa 

Fredagen den 16 december  
Kvällsmat: Ägg- och sill smörgås  
Veckans enkla: Grönkåls- och skinkpaj med tomat-och mangosalsa 

Lördagen den 17 december 
Kvällsmat:) Prinskorv med stuvad spenat och stekt potatis 
Veckans enkla: Grönkåls- och skinkpaj med tomat-och mangosalsa 

Söndagen den 18 december 4:e Advent  
Kvällsmat: Skinkfrestelse med tomatsallad (smörgås) 
Veckans enkla: Grönkåls- och skinkpaj med tomat-och mangosalsa 
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M = potatismos går att beställa med extra kostnad 

P = extra kokt potatis går att beställa 
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