
Grov paté (enportion)                                          

Vecka 46

Måndag Grov skinkpaté*, rödvinssås med soltorkade tomater,  välkokt broccoli, potatisgratäng
Katrinplommonkompott med vispad grädde

Vit fisk (kummelfilé), citronsås,  välkokta ärtor, potatismos
Drottningkräm med vaniljkesella

    

Tisdag Vit fisk (kummelfilé), ostsås med dill,  välkokt broccoli, potatis
Björnbärskräm med limeksella

Grov skinkpaté*, skysås,  välkokt broccoli, potatismos
Fruktsoppa

Onsdag Nötfärsbiff, löksky,  välkokt blomkål, potatis
Jordgubbsbakelse

Korv* à la Forsell (tomat, senap, dill),  välkokt broccoli, potatismos
Blåbärssoppa med vispad grädde

Torsdag Nötfärsbiff, lingongräddsås,  välkokt broccoli, potatis
Lingon- och blåbärskompott

Grov skinkpaté*, ädelostsås,  välkokt blomkål, potatismos
Chokladmousse

Fredag Grov kycklingpaté, currysås,  välkokt broccoli, potatis
Hallonchokladkaka

Örtbakad sejfilé, pepparrot- och senapssås,  välkokta ärtor, potatis
Aprikoskompott med vispad grädde

Lördag Grov skinkpaté*, dragonsås,  välkokt broccoli, potatis
Äppelkräm

         

Vit fisk (sejfilé), ägg- och persiljesås,  välkokta ärtor, potatis
Morotskaka

Söndag Ärtbiff, örtsås,  välkokt broccoli, potatis
Drottningkompott med vispad grädde

         

Laxqueneller, citronsås,  välkokt broccoli, potatismos
Björnbärskräm med limekesella

Reservationer för ändringar.                                                    *Innehåller fläskkött SENAST ÄNDRAD: 2022-10-18



Grov paté (enportion)                                          

Vecka 47

Måndag Nötfärsbiff, rosmarin- och äppelgräddsås,  välkokt broccoli, potatismos
Jordgubbsbakelse

Vit fisk (sejfilé), ansjovissås med dill  välkokta ärtor, potatismos
Ägglikörmousse

    

Tisdag Skinkpaté*, ört- och svampsås,  välkokt broccoli, potatis
Drottningmousse

Grov kycklingpaté, citrus- och ingefärssås,  välkokt blomkål, potatismos
Fruktsoppa

Onsdag Korv Stroganoff*,  välkokt blomkål, potatis
Rabarberkompott med hallon och vispad grädde

Vit fisk (sejfilé), het röd currysås,  välkokt broccoli, potatismos
Nyponsoppa

Torsdag Grov kycklingpaté, sötsur sås,  välkokt broccoli, potatismos
Vit chokladpannacotta med jordgubb

Nötfärsbiff, mild pepparsås,  välkokta ärtor,  potatis
Äppelkräm

Fredag Laxburgare, vitvinssås,  välkokta ärtor, potatis
Keso- och blåbärskvarg

Grov kycklingpaté, citron- och timjansås,  välkokt broccoli, potatismos
Aprikoskompott med vispad grädde

Lördag Gratinerad falukorv* med bostongurka, tomatsås,  välkokt blomkål, potatismos
Vaniljpannacotta med skogsbär

         

Nötfärsbiff, lingongräddsås,  välkokt broccoli, potatismos
Hallonkräm med vaniljkesella

Söndag Vit fisk (sejfilé), hummersås,  välkokt broccoli, potatismos
Chokladkaka toppad med vaniljkräm

         

Grov kycklingpaté, timjansås,  välkokt blomkål, potatis
Drottningkompott

Reservationer för ändringar.                                                    *Innehåller fläskkött SENAST ÄNDRAD: 2022-10-18


