Äldreomsorgen 2019
i Svalövs kommun serverar vi dagligen god, vällagad och näringsriktig mat

Vecka 22 - 25

27/5 Måndag: Spagetti med köttfärssås & italiensk hårdost
Alternativ: Jordärtskockssoppa, rostad blomkål & gräslök
Dessert: Blåbärskompott

3/6 Måndag: Stekt Isterband med persiljestuvad nypotatis och
rostade betor Alternativ: Pastagratäng med ost & paprika
Dessert: Päronhalvor

28/5 Tisdag: Lättrimmad torskrygg med gröna ärtor, ägg, dill & skirat smör och
kokt Potatis Alternativ: Kokt korv, senapsstuvad vitkål, potatis
Dessert: Lemoncurd med italiensk maräng

4/6 Tisdag: Stekt fiskfilé med grön örtsås, rostad zucchini & potatis
Alt:Gräddstuvad pytt i panna, stekt ägg, rödbetor Dessert: Bruleépudding

.
29/5 Onsdag: Kassler med potatisgratäng serveras med melon & fetaost
Alternativ: Frikadeller, currysås, haricots verts med rostad paprika och potatis
Dessert: Färsk fruktsallad med mynta
30/5 Torsdag: Inkokt lax med dillmajonnäs, grön sparris, ärtor & citron
samt kokt potatis Dessert: Mandeltårta
Kristi himmelsfärds dag
31/5 Fredag: Helstekt kotlett från Andersfeldts gård, smörsås med gräslök och
potatisterrin Alternativ: Tomatpaj med sparris och ruccolasallad Dessert: Husets
1/6 Lördag: Fiskgratäng med hummersås, fänkål & kapris, kokt potatis
Dessert: Jordgubbar med grädde
2/6 Söndag: Hemlagad Wallenbergare skirat smör, potatismos, gröna ärtor &
rårörda lingon Dessert: Mjölkchokladpannacotta med rårörda bär
10/6 Måndag: Apelsinkyckling med örtabakade morötter serveras med ris/potatis
Alternativ: Fläskpannkaka med rårörda lingon Dessert: Skogsbärssoppa
11/6 Tisdag: Ugnsbakad lax med hemlagad hollandaisesås, dillslungad potatis
och Haricots vert Alternativ: Ägg & bacon med stekt potatis
Dessert: Mangomousse med krossad choklad & hasselnötter
12/6 Onsdag: Kokt köttkorv med persiljesås, smörslungade rotfrukter & kokt
potatis Alt: Grön sparrissoppa med hembakat bröd Dessert: Rårörda bär med
vaniljcremé
13/6 Torsdag: ”Pasta Carbonara” - Penne Rigate med bacon, ost & svartpeppar
Alternativ: Kalvsylta, stekt potatis & rödbetor Dessert: Rabarberkräm
14/6 Fredag: Kokt rimmad fläskbog med rotmos, grovkornig senap, picklad
kålrot & gräddsky Alternativ: Köttfärs & potatisgratäng med grönsaker
Dessert: Husets
15/6 Lördag: Stekt rödspätta, dansk remouladsås, kokt färskpotatis & gröna
ärtor & sparris Dessert: Vaniljpannacotta med sockrade bär
16/6 Söndag: Dansk fläskestek med sockerstekt kulpotatis, rödkål, pressgurka &
äpple Dessert: Glass med kolasås

5/6 Onsdag: Rökt kalkonbröst från Ingelsta med potatissallad, tomat &
basilikacreme och sommargrönsaker
Alternativ: Raggmunkar, stekt rimmat fläsk, lingon Dessert: Änglamat
6/6 Torsdag: Fläskfilé med senap & dragonsås, ljummen sallad med sparris
& rädisor serveras med klyftpotatis Dessert: Jordgubbar med vispgrädde
Nationaldagen
7/6 Fredag: Ugnsgratinerad falukorv, potatismos, senap och rostad lök
Alternativ: Skepparströmming, gräddfil, grönsaker & potatis Dessert: Husets

VÄLKOMMEN Till MÅLTIDSSERVICE!
VISSTE DU ATT..

Välkommen att köpa och äta lunch i våra
fina senior restauranger
som är öppna 365 dagar om året!
Öppettider och priser
Måndag - Söndag 12:00 - 13:00
Pris: 64 kr för dagens lunch
77 kr inkl. dessert
Hos oss kan du betala kontant
Vi säljer även mat kuponger
Betala gärna med kort i våra
seniorrestauranger!

8/6 Lördag: Nötfärsbiffar med rosépepparsås, grillade marinerade grönsaker
och potatiskaka Dessert: Ananaspaj, grädde och rostad kokos
9/6 Söndag: Porterstek, gräddsås, primörer, svart vinbärsgelé, pressgurka &
kokt potatis Dessert: Kryddinkokta frukter, vaniljkesella, vispgrädde och
hyvlad mandel
Pingstdagen

Kontaktuppgifter köken
Solgården 0418 - 47 51 90
Åsgården 0418 - 47 53 74
Ängslyckan 0418 - 47 52 89

17/6 Måndag: Kåldolmar med gräddsås, kokt potatis & rårörda lingon
Alt: Korvgryta serveras & ris/pot Dessert: Chokladgratinerade bär med rostad
mandel
18/6 Tisdag: Fisk Bordelaise, skirat smör, potatismos serveras med sallad på
späd bladspenat och gräslök
Alternativ: Kycklingpaj med sallad Dessert: Ostkaka med sylt & grädde
19/6 Onsdag: Bruna bönor, stekt rimmat sidfläsk Alternativ: Hemlagad pytt i
panna med stekt ägg & rödbetor
Dessert: Bakade rabarber med kardemummaskorpor och grädde
20/6 Torsdag: Grön sparrissoppa med lax & färskost, hembakat bröd
Alt: Ceasarssallad - kyckling, bacon, romansallad, italiensk hårdost, dressing
och hembakat bröd Dessert: Jordgubbspaj & vaniljsås
21/6 Fredag: Matjesill med gräddfil, finskuren gräslök & dillkokt nypotatis
Dessert: Jordgubbar med grädde
Midsommarafton
22/6 Lördag: Kycklingfilé med citron & dragonsås, rostad potatis
Dessert: Vanilj & svartvinbärscheesecake
Midsommardagen
23/6 Söndag: Slottsstek med gräddsås, kokt potatis, pressgurka &
vinbärsgelé Dessert: Färsk fruktsallad med vit chokladcremè

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/matgladisvalov

Smaklig spis önskar vi från
Måltidsservice!

