Menyvecka Matservice vecka 45

Lunch

Måndag 8/11

Tisdag 9/11

Torsdag 11/11

Fredag 12/11

Stuvade makaroner
och prinskorv,
amerikansk
grönsaksblandning

Onsdag 10/11
Mårtens afton
Kyckling med
potatis, gräddsås,
brysselkål och
gelé

Chili con carne
med ris,
vaxbönor

Minestronesoppa,
bröd,
bordsmargarin
och pålägg

Fiskburgare med
potatismos,
dillmajonnäs och
riven morot

Ananasfil

Radiokaka

Äppelkaka

Ostkaka med sylt
och grädde

Katrinplommonk
ompott

Dessert

Alternativ v 45
Alt. B

Fiskgratäng med potatismos, ärter och morötter

Alt. C

Kåldolmar med kokt potatis, skysås, ärter och morötter,
lingonsylt

Lördag 13/11

Söndag 14/11
Fars dag
Viltfärsbiffar med Schnitzel med
svampsås,
ädelostsås,
potatisgratäng
ugnsstekt potatis
och
och
bukettgrönsaker
grönsaksblandning
med romanescokål
Aprikoskräm

Prinsesstårta
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Lunch

Måndag 15/11

Tisdag 16/11

Onsdag 17/11

Torsdag 18/11

Fredag 19/11

Lördag 20/11

Söndag 21/11

Stekt sillflundra
med krämig
purjolök och
kokt potatis,
rotfruktsstrimlor

Gräddstuvad pytt i
panna med stekt
ägg, rödbetor och
sallad

Makaroner med
köttfärssås
värdshusgrönsaker

Palsternacks- och
potatissoppa med
isterbandsfräs,
bröd,
bordsmargarin och
pålägg

Stekt fisk med
potatis och stuvad
spenat,
minimorötter

Örtgratinerad
kassler med
potatismos och
grön
grönsaksblandning

Ugnsstekt lax,
potatis, kall sås
med ansjovis,
broccolibuketter

Saftsoppa

Fruktsallad med
vispad grädde

Drottningmousse

Tunna pannkakor
med vispad grädde
och sylt

Päronkräm

Stekta äpplen med
kanel, sirap och
grädde

Bärpaj med
vaniljsås

Dessert

Alternativ v 46
Alt. B

Sprödbakad fisk med potatismos och broccoli

Alt. C

Lasagne med broccoli
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Måndag 22/11

Lunch

Tisdag 23/11

Onsdag 24/11

Torsdag 25/11

Fredag 26/11

Lördag 27/11

Söndag 28/11
1:a Advent

Thaikyckling med Frukostkorv/grillgrön curry, ris och korv, ugnsstekta
sallad
rotfrukter och
senapskräm,
sallad

Gulaschgryta av
fläskkött med
gräddfils-topping,
potatis, brytbönor
och vaxbönor

Köttsoppa, bröd,
bordsmargarin
och pålägg

Sprödbakad fisk
med kokt potatis,
remouladsås och
rotfruktsstrimlor

Lasagne och
värdshusgrönsaker

Älgköttsgryta,
potatis,
grönsaksblandning
med romanescokål,
lingonsylt

Nyponsoppa

Blåbärssoppa

Kesokaka med
sylt

Citronfromage

Inlagda persikor
med vispad grädde

Cheesecake

Jordgubbskompott

Dessert

Alternativ v 47
Alt. B

Grönsaksbiffar med kall sås, kokt potatis och gröna
grönsaker

Alt. C

Pytt i panna med stekt ägg, inlagda rödbetor och gröna
grönsaker

