
 

Matsedel vecka 51 
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 19 december  
Dagens lunch: Kokt julkorv med skånsksenapssås och potatis 
Veckans alt: Bruna bönor med stekt fläsk och kokt potatis 
Dessert: Kanel- och stjärnaniskryddad apelsinsaftsoppa 

                         Tisdagen den 20 december 
Dagens lunch: Kokt torsk med räkor, saffranssås, morötter och dillpotatis   
Veckans alt: Bruna bönor med stekt fläsk och kokt potatis 
Dessert: Marängswiss 
 

Onsdagen den 21 december  
Dagens lunch: Dansk fläskstek med rödkål, gräddsås och sockerstekt potatis 
samt pepparrotsäppelmos SE  
Veckans alt: Bruna bönor med stekt fläsk och kokt potatis 
 Dessert: Mjuk pepparkaka med Philadelphiatopping 

Torsdagen den 22 december 
Dagens lunch: Kalkonfilé med brysselkål, cidersås och kokt potatis (gelé) 
Veckans alt: Bruna bönor med stekt fläsk och kokt potatis 
Dessert: Mandarinsallad med kanelgrädde 

Fredagen den 23 december 
Dagens lunch: Varmrökt lax med romsås och kokt potatis (citron) 
Veckans alt: Bruna bönor med stekt fläsk och kokt potatis 
Dessert: Pepparkakscheesecake 

Lördagen den 24 december Julafton  

Dagens lunch: Småvarmt och kallskuret (bröd, smör och senap) 
Veckans alt: Bruna bönor med stekt fläsk och kokt potatis 
Dessert: Ris a la Malta med jordgubbssås 

Söndagen den 25 december Juldagen 
Dagens lunch: Julrevben med skysås, rödkål och stekt potatis (äpplemos) 
Veckans alt: Bruna bönor med stekt fläsk och kokt potatis 
Dessert: Skumtomtepannacotta 

 
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 19 december  

Kvällsmat: Grönkålssoppa med frikadeller 
Veckans enkla: Brunkål och rödkål med vegetariska bollar  

                     Tisdagen den 20 december 
Kvällsmat: Gravad lax med hovmästarsås 
Veckans enkla: Brunkål och rödkål med vegetariska bollar  

Onsdagen den 21 december 
Kvällsmat: Risgrynsgröt med saftsås 
Veckans enkla: Brunkål och rödkål med vegetariska bollar  

Torsdagen den 22 december  
Kvällsmat: Senapsgriljerad julskinka på vörtbröd 
Veckans enkla: Brunkål och rödkål med vegetariska bollar  

Fredagen den 23 december 
Kvällsmat:) Jansons frestelse med ägg och vörtbröd 
Veckans enkla: Brunkål och rödkål med vegetariska bollar  

Lördagen den 24 december Julafton  

Kvällsmat: 3 sorters sill med ägghalvor och julost (kavring) 
Veckans enkla: Brunkål och rödkål med vegetariska bollar  

Söndagen den 25 december Juldagen 
Kvällsmat: Sylta med rödbetssallad och stekt potatis (smör och bröd) 
Veckans enkla: Brunkål och rödkål med vegetariska bollar  
 
 
M = potatismos går att beställa med extra kostnad 

P = extra kokt potatis går att beställa 
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