
 

Matsedel vecka 52 
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 26 december Annandag jul 

Dagens lunch: Stekt fläsk med löksås kokt potatis (lingonsylt) SE 
Veckans alt: Kycklingköttbullar med örtsås och kokt potatis (lingonsylt) 
Dessert: Persikohalvor med grädde 

                         Tisdagen den 27 december 
Dagens lunch: Kokt sej med äggsås och kokt potatis  
Veckans alt: Kycklingköttbullar med örtsås och kokt potatis (lingonsylt) 
Dessert: Torkad fruktkompott (gräddmjölk) 
 

Onsdagen den 28 december  
Dagens lunch: Fläskfärsbiff med äpple och lök, skysås och potatis SE  
Veckans alt: Kycklingköttbullar med örtsås och kokt potatis (lingonsylt) 
 Dessert: Glass med chokladsås 

Torsdagen den 29 december 
Dagens lunch: Stekt laxfjäril med vitvinssås, gröna bönor och potatis  
Veckans alt: Kycklingköttbullar med örtsås och kokt potatis (lingonsylt) 
Dessert: Hallonkräm (mjölk) 

Fredagen den 30 december  
Dagens lunch Örtkryddad kycklingfilé med tomatsås och råstekt potatis SE 
Veckans alt: Kycklingköttbullar med örtsås och kokt potatis (lingonsylt) 
Dessert: Bakelse 

Lördagen den 31 december Nyårsafton 
Dagens lunch: Förrätt: Räkcocktail med Rhode Island dressing  
Varmrätt: Helstekt fläskfilé med kantarellsås, färska grönsaker och potatisgratäng SE 

                            Veckans alt: Kycklingköttbullar med örtsås och kokt potatis (lingonsylt) 
Dessert: Husets glassbomb med hallonsås 

Söndagen den 1 januari2023 
Dagens lunch: Helstekt kotlettrad med pepparsås, grönsaker och potatis SE 
Veckans alt: Kycklingköttbullar med örtsås och kokt potatis (lingonsylt) 
Dessert: Vaniljpannacotta med blåbärstopping 
 

                            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 27 december Annandag jul 

Kvällsmat: Stekt falukorv med stekt potatis och stekt ägg SE 
Veckans enkla: Blomkålssoppa (smörgås med pålägg) 

                     Tisdagen den 28 december 
Kvällsmat: Ängamat med nybakat bröd 
Veckans enkla: Blomkålssoppa (smörgås med pålägg) 

Onsdagen den 29 december 
Kvällsmat: Shepards pie med tomatsallad 
 Veckans enkla: Blomkålssoppa (smörgås med pålägg) 

Torsdagen den 30 december  
Kvällsmat: Rökt kalkonbröst med Waldorfsallad och kokt potatis 
Veckans enkla: Blomkålssoppa (smörgås med pålägg) 

Fredagen den 31 december 
Kvällsmat: Ostgratinerade champinjoncrêpes med sallad och dressing 
Veckans enkla: Blomkålssoppa (smörgås med pålägg) 

Lördagen den 31 december Nyårsafton 
Kvällsmat: Ost-och delikatessbricka med kex 
Veckans enkla: Blomkålssoppa (smörgås med pålägg) 

Söndagen den 1 januari2023  
Kvällsmat: Ljuvlig räkor-och lax cheesecake serveras med romsås 
Veckans enkla: Blomkålssoppa (smörgås med pålägg) 
 
 
M = potatismos går att beställa med extra kostnad 

P = extra kokt potatis går att beställa 
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