Matsedlar förskolan hösten 2014
VECKA

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag
Ärtsoppa /
Högsbosoppa
Pannbiff med lök,
(krämig
sås, potatis,
morotssoppa)
lingon
bröd,
pannkaka, sylt

Fredag
Senapspanerad
falukorv,
potatismos,
ketchup, senap

34
18-24 aug

Raggmunk,
skinktärningar,
lingon

Fiskgratäng
Bordelaise, kall
dillsås potatis

35
25-31 aug

Pyttipanna ,
rödbetor, ketchup

Fisk under täcke
(ost,persilja),
örtsås, potatis

Köttbullar, sås,
potatis, lingon

36
1-7 sep

Korv Stroganoff,
ris

Sprödbakad sej,
remouladsås,
potatis

Kyckling i
currysås, ris

Ost&skinksoppa,
pannkaka, sylt,
bröd

Chili con carne,
ris

37
8-14 sep

Fransk
lasagnette,
ketchup

Fiskgratäng med
tomatsmak,
potatis

Teriyakikryddad
kyckling, ris

Tomatsoppa med
miniköttbullar,
bröd, pannkaka,
sylt

Wienerkorv,
potatismos,
ketchup senap

Kycklingwok,
nudlar

Pastagratäng,
ketchup

Kokt korv,
persiljesås,
potatis

38
15-21 sep

39
22-28 sep

40
29-5 okt
41
6-12 okt
42
13-19 okt

Texmex biff, kall
Sillflundra,
salsasås, ris
potatismos, lingon

Chiligratinerad
kassler, ris

Pastasallad med
Ahlströmers
kyckling, dressing färslåda (potatis,
köttfärs), ketchup
bröd

Fisk med citron
Potatispurjolöksso
och persiljesmak,
Köttfärssås,
ppa, bröd, rökt
kall äpplesås,
spagetti, ketchup
korv,
potatis
pannkaka, sylt

Medelhavs
Sprödbakad sej,
lasagne
Äggakaka, lingon
örtsås, potatis
Vegetariska
världsdagen
Grekiska oxjärpar,
Pyttipanna,
Stekt fisk, kall
tzatziki,
rödbetor, ketchup citronsås, potatis
klyftpotatis
Potatisbullar,
Kokt lax,
Köttfärssås,
skinka, blodkorv, hollandaisesås,
spagetti, ketchup
lingon
potatis, ärter

Kebabpytt,
örtdressing

Ost&skinksoppa,
Stekt kyckling,
bröd, pannkaka,
sås, potatis, gurka
sylt
Minestronesoppa,
bröd, pannkaka,
sylt

Korvgryta med
äpple och curry,
ris

Bakad potatis,
skinkröra

Kalkonschnitzel,
sås, potatis

43
20-26 okt

Raggmunk,
skinktärningar,
lingon

Fiskgratäng
Bordelaise, kall
dillsås, potatis

Pannbiff med lök,
sås, potatis,
lingon

Köttfärssoppa,
creme fraiche,
bröd,
pannkaka, sylt

Senapspanerad
falukorv,
potatismos,
ketchup, senap

44
27-2 nov

Kyckling i
currysås,
jasminris

Fisk under täcke
med ost &
persilja, örtsås,
potatis

Köttbullar, sås,
potatis, lingon

Högsbosoppa,
bröd,
pannkaka,sylt

Ahlströmers
färslåda (potatis ,
köttfärs), ketchup

45
3-9 nov

Korv Stroganoff,
ris

Fisksoppa, bröd,
Pytt i panna,
Falafel, couscous,
pannkaka, sylt rödbetor, ketchup
örtsås

Chili con carne,
ris

46
10-16 nov

47
17-23 nov
48
24-30 nov
49
1-7 dec

50
8-14 dec

51
15-21 dec
52
22-28 dec
1
29-4 jan
2
5-11 jan

Stekt kyckling,
Fiskgratäng med
Katalansk
gräddsås, potatis,
Pasta, skinksås
tomatsmak,
köttgryta, potatis
rödkål, brysselkål,
potatis
gele
Fiskburgare,
Texmex biff, kall
Rhode Island
Apelsinkyckling,
Pastagratäng,
salsasås, ris
dressing,
jasminris
ketchup
potatismos
Fisk med persilja
Ost&skinksoppa,
Chiligratinerad
Köttfärssås,
och ost, dillsås,
bröd
kassler, ris
spagetti, ketchup
potatis
pannkaka sylt
Rotfruktssoppa,
Sprödbakad sej,
Köttbullar,
Äggakaka, lingon
bröd, rökt korv,
kall örtsås, potatis potatismos, lingon
pannkaka, sylt
Helstekt
kotlettrad,
Pytt i panna,
Stekt fisk, dillsås,
rödbetor, ketchup
potatis
gräddsås, potatis,
gele, gurka
Potatisbullar
skinka blodkorv
lingon
Raggmunk,
skinktärningar,
lingon
Kyckling i
currysås,
jasminris
Korv Stroganoff,
ris

Wienerkorv,
potatismos,
ketchup, senap
Kokt korv,
persiljesås,
potatis
Kebabpytt,
örtdressing
Fransk
lasagnette,
ketchup

Tacosoppa med
gräddfil, bröd &
nachos

Korvgryta med
äpple & curry, ris

Kokt torsk
senapssås potatis

Julmat

Pastagratäng
ketchup

Kalkonschnitzel
sås potatis

Pytt i panna,
ketchup, rödbetor

Julafton

Juldagen

Annandagen

Stekt fisk, kall
örtsås, potatis

Nyårsafton

Nyårsdagen

Kycklingschnitzel,
sås, potatis

Trettondagen

Kebabpytt,
ketchup

Ost&skinksoppa
bröd
pannkaka sylt

Fiskgratäng,
potatis,
gräddfilssås

Frågor eller synpunkter?
Har du frågor eller synpunkter när det gäller maten och matsedeln kontakta:
Kostchefen via kommunens växel 0418-47 50 00
Behöver du komma i kontakt med din skola eller förskolas tillagningskök eller äter
du specialkost, men inte kan komma till matsalen vid något tillfälle
är vi tacksamma om du avbeställer din mat, kontakta:
Billeshögsskolan/Alfabo/Kvarnliden
Midgård/Björkhäll
Månsaboskolan/Linåkerskolan
Norrgården/Solstrålen
Lunnaskolan/Svalöfs gymnasium
Svalan/ Solgården
Ekdungarna/Åsgården
Parkskolan/Garvaren/Ängslyckan

0418-47 53 24
0435-78 10 09
0418-47 52 61
0418-47 53 82
0418-47 51 90
0418-47 53 74
0418-47 52 89

