
Barnkost

Vecka 46

Måndag

Lunch Korv stroganoff, ärtor, ris

Pannkakor, pannkakssylt, vispad grädde, morot

Middag Taconötfärs med nachochips och tillbehör

Fiskpanetter, citronsås, morot, potatismos

Tisdag

Lunch Nötköttbullar, gräddsås, ärtor, potatis

Kycklingnuggets, currysås, broccoli, ris

Middag Taconötfärs med nachochips och tillbehör

Sejpanetter, citronsås, ärtor, potatismos

Onsdag

Lunch Kycklinginnerfilé, dragonsås, ärtor/majs/morot/bönor, potatisgratäng

Falukorv, ärtor/majs/morot/bönor, potatismos

Middag Fiskpanett, basilikasås, morot, potatis

Hamburgare, hamburgerdressing, sallad, klyftpotatis

Torsdag

Lunch Pannkakor, pannkakssylt, vispad grädde, morot

Fiskpanetter, citronsås, morot, potatismos

Middag Korvstroganoff*, morot, potatis

Nötfärsbiff, skysås, morot, potatis

Fredag

Lunch Prinskorv*, ärtor, potatismos

Oxjärpar, gräddsås, majs, potatis

Middag Sejpanetter, citronsås, ärtor, potatismos

Pannkakor, pannkakssylt, vispad grädde, morot

Lördag

Lunch Falukorv*, morot, stuvade makaroner

Sejpanetter, citronsås, ärtor, potatismos

Middag Potatisbullar, rökt kalkon, lingonsylt, pizzasallad

Köttbullar, gräddsås, morot, potatismos

Söndag

Lunch Nötfärsbiff, skysås, broccoli, potatismos

Kycklingnuggets, currysås, broccoli, ris

Middag Köttfärs- och potatismoslåda, morot

Laxpanetter, kall basilikakräm, morot, potatis

Reservation för ev. ändringar.  * Innehåller fläskkött          



Barnkost

Vecka 47

Måndag

Lunch Chili con carne, ärtor, ris

Taconötfärs med nachochips och tillbehör

Middag Hamburgare med klyftpotatis och tillbehör

Kycklinginnerfilé, tomatsås, broccoli, pasta

Tisdag

Lunch Pannkakor, pannkakssylt, vispad grädde, morot

Laxpanetter, kall örtsås, morot, potatis

Middag Kycklinginnnerfilé, gräddsås, morot, ris

Oxjärpar, gräddsås, majs, potatis

Onsdag

Lunch Nötfärsbiff, skysås, broccoli, potatismos

Pyttipanna, rödbetor

Middag Ost- och skinksås* med purjolök, majs, pasta

Panerad fisk, remuladsås, morötter, potatis

Torsdag

Lunch Makaronipudding med skinka*, lingonsylt, brytbönor

Bratwurst*, broccoli, potatismos

Middag Fiskpanetter, tartarsås, gurka, potatis

Hamburgare med klyftpotatis och tillbehör

Fredag

Lunch Potatisbullar, rökt kalkon, pizzasallad

Köttbullar, gräddsås, morot, potatismos

Middag Kycklingnuggets, currysås, broccoli, gurka, ris

Laxpanetter, örtsås, morot, potatis

Lördag

Lunch Prinskorv*, ärtor, potatismos

Oxjärpar, gräddsås, morot, majs, potatis

Middag Sejpanetter, citronsås, ärtor, potatismos

Pannkakor, pannkakssylt, grädde, morot

Söndag

Lunch Stekt kycklingfilé, gräddsås, majs, potatis

Laxqueneller, hummersås, ärtor, potatis

Middag Mexikansk nötfärsgryta, ärtor, ris

Falukorv, morot, stuvade makaroner

Reservation för ev. ändringar.  * Innehåller fläskkött          


