Äldreomsorgen 2021
Vecka 25 - 28

i Svalövs kommun serverar vi dagligen god, vällagad och näringsriktig mat
21/6 Måndag: Kåldolmar med gräddsås, kokt potatis och lingon
Alt: Korvgryta serveras med ris alternativt potatis
Dessert: Chokladgratinerade bär med rostad mandel

Vecka 25

22/6 Tisdag: Fisk Bordelaise med skirat smör, potatismos, sallad på späd spenat
och gräslök Alt: Kycklingpaj med sallad Dessert:Ostkaka med sylt & grädde

28/6 Måndag Kycklinglevergryta med svamp & lök serveras
med kokt potatis Alt: Pastagratäng med ost & paprika
Dessert: Ananaskompott med kokos

Vecka 26

29/6 Tisdag: Fiskgratäng med senap & dill, krossad potatis med örter
Alt: Frikadeller med persiljesås, kokt potatis Dessert: Chokladkaka

23/6 Onsdag: Bruna bönor med stekt rimmat sidfläsk
Alt: Hemlagad pytt i panna med stekt ägg & rödbetor
Dessert: Bakade rabarber med kardemummaskorpor och grädde

30/6 Onsdag: Stekt Winerkorv med potatismos & bostongurka
Alt: Stekt fiskfilé med potatismos, brässerad fänkål & gräslökssås
Dessert: Rabarber & jordgubbskräm

24/6 Torsdag: Grön sparrissoppa med lax & färskost, hembakat bröd
Alt: Caesarsallad- Romansallad, kyckling, bacon & italiensk hårdost serveras med
dressing och hembakat bröd Dessert: Pannkakor med sylt & grädde

1/7 Torsdag: Tomatsoppa med basilikacremè och hembakat bröd
Alt: Kalvsylta med stekt potatis, rödbetor Dessert: Pannkakor med sylt & grädde

25/6 Fredag: MIDSOMMARAFTON Matjessill med gräddfil
finskuren gräslök & dillkokt potatis Dessert: Jordgubbar med grädde
26/6 Lördag: MIDSOMMARDAGEN Kycklingfilé med citron & dragonsås, rostad
potatis Dessert: Vanilj & svartvinbärcheesecake

2/7 Fredag: Svensk kycklinglårfilé i currysås serveras med ris/potatis
Alt: Blomkålssoppa med örtolja och hembakat bröd Husets dessert
3/7 Lördag: Kassler med champinjonsås, broccoli & lök samt potatisgratäng
Dessert: Lingonpäron med vispgrädde

27/6 Söndag: Slottsstek med gräddsås, kokt potatis, pressgurka & vinbärsgelé
Dessert: Färsk fruktsallad med vit chokladcremè

4/7 Söndag: Dillkött på svensk fläskbog serveras med
kokt potatis & örtbakade morötter
Dessert: Chokladkräm med citrussallad

5/7 Måndag: Stekt rimmat sidfläsk med löksås,
rårörda lingon & kokt potatis Alt: Kycklingfärssås med kokt potatis
Dessert: Glass med säsongens smak

12/7 Måndag: Chiligratinerad kassler med sommargrönsaker Vecka 28
och ris/potatis Alt: Sparrissoppa med blomkål, räkor & dill hembakat bröd
Dessert: Körsbärskräm

Vecka 27

6/7 Tisdag: Stekt sill, potatismos, rårörda lingon och skirat smör
Alt: Stekt lunchkorv med potatismos Dessert: Solskenssoppa

13/7 Tisdag: Stekt fisk med örtsås, purjolök & bladspenat samt kokt potatis
Alt: Korv med stekt ägg och potatis Dessert:Färsk fruktsallad & yoghurtgrädde

7/7 Onsdag: Kokt korv med persiljesås, purjolök & blomkål, serveras
med kokt potatis Alt: Laxpudding, brynt smör Dessert: Bärpaj med vaniljcrème

14/7 Onsdag: Raggmunkar med knaperstekt bacon och rårörda lingon
Alt: Spaghetti med köttfärssås och italiensk hårdost
Dessert: Hallonkräm och skorpor

8/7 Torsdag: Spenatsoppa med ägghalva & frikadeller, hembakat bröd
Alt: Pastagratäng med tomat Dessert: Pannkakor med sylt & grädde
9/7 Fredag: Pannbiff med brynt lök, gräddsås, kokt potatis, rårörda lingon
och pressgurka Alt: Ost & broccolipaj Husets dessert
10/7 Lördag: Kokt torskrygg med skånsk senapssås, gröna ärtor & örtslungad
potatis Dessert: Päronhalvor med vispad grädde & rostad mandel
11/7 Söndag: Helstekt örtkryddad karré med pepparsås, klyftpotatis och bakade
tomater Dessert: Stekta äpple med vaniljsås

VÄLKOMMEN Till MÅLTIDSSERVICE!
Välkommen att köpa och äta lunch i våra
fina seniorrestauranger!
Gäller för dig som är 65+.
Öppettider och priser

Under Coronatider är restaurangerna
tillfälligt stängda!
Det går bra att beställa en matlåda och få den
packad att ta med sig hem.
Obs; Beställning är senast dagen innan!
Beställning görs direkt till köken!

Måndag - Söndag 12:00 - 13:00
Pris: 64 kr för dagens lunch
och 77 kr inkl. dessert
Hos oss kan du betala kontant
Vi säljer även matkuponger
Betala gärna med kort i våra
seniorrestauranger!

Kontaktuppgifter köken

Solgården (Svalöv tätort) 0418 - 47 51 90
Åsgården (Kågeröd) 0418 - 47 53 74
Ängslyckan (Teckomatorp) 0418 - 47 52 89

15/7 Torsdag: Primörsoppa med hembakat bröd
Alt: Räksallad med ägg, sparris & champinjoner serveras med dressing och
hembakat bröd Dessert: Pannkakor, sylt & grädde
16/7 Fredag: Stekt Bratwurst med stuvad kål, kokt potatis
Alt: Kökets kycklingpytt, dressing Husets dessert
17/7 Lördag: Rimmad oxbinga med pepparrotssås, potatis sötstark senap
samt rostade kålrötter Dessert: Vit chokladmousse
18/7 Söndag: Biff Stroganoff med saltgurka & crème fraiche samt ris/potatis
Dessert: Bruleépudding med karamellsås

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/matgladisvalov

Smaklig spis önskar vi från
Måltidsservice!

