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

VÄLKOMMEN Till MÅLTIDSSERVICE!
12/9 Måndag: Korv Stroganoff serveras med ris/potatis                      Vecka 37 
Dessert: Blåbärssoppa       
                                                                                                                                            
13/9 Tisdag: Stekt fisk, kall citronsås, rosmarinbakade tomater samt potatis
Dessert: Ostkaka med sylt & grädde

14/9 Onsdag: Kycklingfärsgryta med grönsaker, kokt potatis
Dessert: Paradisfruktsallad                                                                           

15/9 Torsdag: Broccolisoppa med hembakat bröd    
Dessert: Pannkakor med sylt & grädde    

16/9 Fredag: Bruna bönor med stekt rimmat sidfläsk
Husets dessert

17/9 Lördag: Skånsk kalops med kokt potatis & rödbetor 
Dessert: Chokladpannacotta
                                  
18/9 Söndag: Hemlagade köttbullar med gräddsås, kokt potatis & lingon
Dessert: Cheesecake 

Veckans alternativ rätt:  (Serveras måndag till fredag) 
Panerad fläskfärsbiff, rostad potatis & rotfrukter med persilja, brynt löksås                                          

Välkommen att köpa och äta lunch i våra fina 
seniorrestauranger! 

Gäller för dig som är 65+.

Öppettider och priser
Solgården, Ängslyckan, Åsgården

Det går även bra att beställa en matlåda och få 
den packad att ta med sig hem. 

Obs; Beställning är senast 09.00!
Beställning görs direkt till köken!

 Måndag - Söndag 11:30 - 12:30 
Pris: 67 kr för dagens lunch

och 81 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

Följ oss på Facebook 
www.facebook.com/matgladisvalov

19/9 Måndag Spaghetti ”Bolognese” på hönsfärs               Vecka 38
Dessert: Tropisk fruktkräm    
        
20/9 Tisdag: Lättrimmad sejrygg med citron & dillsås & kokt potatis          
Dessert: Jordgubbsdröm   
                       
21/9 Onsdag: Potatisgratäng med strimlad rökt skinka
Dessert: Fruktsallad med mandelsmulor och kolasås
                 
22/9 Torsdag: Ärtsoppa med fläsk, hembakat bröd
Dessert: Pannkakor med sylt & grädde
                                                                      
23/9 Fredag: Chili con carne 
Husets Dessert                                                                                                      

24/9 Lördag: Fiskgratäng med lax och sej serveras med duchessepotatis
Dessert: Citronkräm

25/9 Söndag: Wallenbergare med skirat smör, potatismos, 
rårörda lingon & gröna ärtor 
Dessert: Äppelkompott med vanilj & kardemumma           
 
Veckans alternativ rätt:  (Serveras måndag till fredag) 
Järpar med persiljegräddsås, säsongens grönsaker & potatis

26/9 Måndag: Stekt lunchkorv, blomkål & broccoligratäng & kokt potatis  Vecka 39
Dessert: Toscapäron  
                                                                                                                                       
27/9 Tisdag: Stekt fiskfilé med ost & persilja, örtsås, gröna bönor & kokt potatis 
Dessert: Änglamat  
                  
28/9 Onsdag: Kålpudding på färsk vitkål, rotfrukter, picklad lök, gräddsås & kokt 
potatis Dessert: Björnbärsmousse

29/9 Torsdag: Köttfärssoppa med vitkål serveras med hembakat bröd 
Dessert: Pannkakor med sylt & grädde    

30/9 Fredag: Pytt i Panna med stekt ägg & inlagda höstbetor 
Husets Dessert                        

1/10 Lördag: Köttfärslimpa med champinjonsås samt kokt potatis potatis 
Dessert: Äpplepaj med vaniljsås    

2/10 Söndag: Örtkryddad karré med äpplegräddsås serveras med potatisterrin & 
rostad palsternacka Dessert: Kryddkokta plommon med vaniljcréme          
                   
Veckans alternativ rätt: (Serveras måndag till fredag) 
Rotfruktsbiffar smaksatt med västerbottensost, rimmat stekt fläsk & rårörda lingon

3/10 Måndag Svensk Kycklinglårfilé grönsaker & soja                    Vecka 40
serveras med ris/potatis    Dessert:  Skogsbärssoppa                                              
      
4/10 Tisdag: Hemlagade fiskfärsbiffar med remouladsås, gröna ärtor & kokt 
potatis Dessert: Svart vinbärsmousse

5/10 Onsdag: Kokt korv med persiljesås, morötter och potatis
Dessert: Citronfromage med blåbär

6/10 Torsdag: Ärtsoppa med fläsk serveras med hembakat bröd.              
Dessert: Pannkakor med sylt & grädde         
         
7/10 Fredag: Gryta på fläskbog med tomat & bönor servas med ris/potatis
Husets dessert   
      
8/10 Lördag: Stekt makrill med stuvad färsk spenat, dillslungad potatis 
Dessert: Karamellpannacotta med bär

9/10 Söndag:  Helstekt kotlettrad med gräddsås, sockerstekt potatis, 
pressgurka & rödkål Dessert: Smördegsinbakade äpple med vaniljgrädde

Veckans alternativ rätt:  (Serveras måndag till fredag) 
Skånsk äggakaka med knaperstekt sidfläsk & lingon

 

Smaklig måltid önskar vi från
Måltidsservice! 

Vecka 37 - 40Vecka 37 - 40
                         Äldreomsorgen 2022                                  


