
 

Matsedel vecka 6 
Borgvalla och Bokliden 

 

 

 

 

Måndagen den 7 februari 
Dagens lunch: Kålpudding med gräddsås och kokt potatis (lingon) SE 
Veckans alt: Fläskstek med rödkål, sås och potatis SE 
Dessert: Äppleris (gräddmjölk) 

Tisdagen den 8 februari 
Dagens lunch: Stekt torskrygg med brynta champinjoner, kall örtsås och kokt 
potatis (citron)  
Veckans alt: Fläskstek med rödkål, sås och potatis SE 
Dessert: Toscakaka med gräddklick 
 

Onsdagen den 9 februari 
Dagens lunch: Kryddig korvgryta med ljummen bulgursallad 
Veckans alt: Fläskstek med rödkål, sås och potatis SE 
 Dessert: Bärfyllda pannkakor 

Torsdagen den 10 februari 
Dagens lunch: Raggmunkar med stekt fläsk serveras med rårörda lingon SE 
Veckans alt: Fläskstek med rödkål, sås och potatis SE 
Dessert: Banan  

Fredagen den 11 februari  
Dagens lunch: Sesamkryddad lax med grönsaksnudlar och örtsås SE 
Veckans alt: Fläskstek med rödkål, sås och potatis SE 
Dessert: Päronpaj med mandel och honung och vitchokladgrädde 

Lördagen den 12 februari  
Dagens lunch: Fläsksnitzel med skysås, gröna ärter och stekt potatis SE 
Veckans alt: Fläskstek med rödkål, sås och potatis SE 
Dessert: Björnbärsmousse med kex 

Söndagen den 13 februari  
Dagens lunch: Baconlindad fläskfilé på spett med potatis och rödbetsstomp 
samt champinjoncremé (gelé) SE 
Veckans alt: Fläskstek med rödkål, sås och kokt potatis SE 
Dessert: Mangocheesecake 
 
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 7 februari 

Kvällsmat: Blomkålsgratäng med ost och skinka (tomater) 
Veckans enkla: Päron- och äpplekräm (mjölk och smörgås) 
 

Tisdagen den 8 februari 
Kvällsmat: Gratinerade kycklingwraps med grönsallad SE 
Veckans enkla: Päron- och äpplekräm (mjölk och smörgås) 

Onsdagen den 9 februari 
Kvällsmat: Morotsoppa med hembakat bröd (pålägg) 
Veckans enkla: Päron- och äpplekräm (mjölk och smörgås) 
 

Torsdagen den 10 februari 
Kvällsmat: Stekt falukorv med stekt ägg och potatis (senap och ketchup) 
Veckans enkla: Päron- och äpplekräm (mjölk och smörgås) 

Fredagen den 11 februari 
Kvällsmat: Varm smörgås med sallad 
Veckans enkla: Päron- och äpplekräm (mjölk och smörgås) 

Lördagen den 12 februari  
Kvällsmat: Två sorters sill med ägghalvor och ost (kavring) 
Veckans enkla: Päron- och äpplekräm (mjölk och smörgås) 

Söndagen den 13 februari  
Kvällsmat: Bakad potatis med skinkröra och kryddsmör (sallad) 
Veckans enkla: Päron- och äpplekräm (mjölk och smörgås) 
 
 
M = potatismos går att beställa med extra kostnad 

P = extra kokt potatis går att beställa med extra kostnad 
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