Äldreomsorgen 2020
Vecka 46 - 49

i Svalövs kommun serverar vi dagligen god, vällagad och näringsriktig mat
9/11 Måndag: Korvgryta med senap & dill, ris/potatis
Alt: Stekt ris med kyckling och grönsaker
Dessert: Hallon & blåbärssoppa, havrecrunch

Vecka 46

10/11 Tisdag: Stekt kycklinglårfilé med hemkokt rödkål, brysselkål samt stekt
kulpotatis PÅ BOENDEN; MÅRTENSAFTON med traditonell gåsmiddag
Alt: Jordärtskockssoppa Dessert: Äpplekaka med vaniljsås

16/11 Måndag: Spaghetti med kycklingfärssås och italiensk hårdost Vecka 47
Alt: Blomkålssoppa med bacon & gräslök Dessert: Blåbärskompott

Öppettider och priser

(Under Coronatider är restaurangerna tillfälligt
stängda men vi säljer matportioner att ta med
istället) även gåsmidag och julbord.
kontakta köken direkt

11/11 Onsdag: Bruna bönor med stekt rimmat fläsk
Alt: Pasta med tomat & rotfruktssås Dessert: Choklad och körsbärskaka
12/11 Torsdag: Grönkålssoppa med ägghalva, bröd
Alt: Kalvsylta, stekt potatis, rödbetor Dessert: Pannkaka, sylt, grädde

19/11 Torsdag: Vitkålssoppa med frikadeller och hembakat bröd
Alt: Kycklinggryta med ris Dessert: Ostkaka med sylt & grädde

13/11 Fredag: Pannbiff med stekt lök, skysås, kokt potatis och lingon
Alt: Kycklingfärssoppa med potatis & vitkål Husets dessert

20/11 Fredag: Ugnsgratinerad korv med potatismos
Alt: Tomatpaj med ruccollasallad Husets dessert

14/11 Lördag: Glacerade revben med gräddsås, kokt potatis, hemkokt rödkål &
äpplemos Dessert: Vaniljrutor

21/11 Lördag: Panerad rödspätta med dansk remouladsås, gröna ärtor, citron &
kokt potatis Dessert: Budapestbakelse

15/11 Söndag: Hemlagade köttbullar med gräddsås, kokt potatis och lingon
Dessert: Cheesecake med bärtopping

22/11 Söndag: Wallenbergare, skirat smör, potatismos och lingon
Dessert: Citronkräm med rårörda bär

23/11 Måndag: Stekt Isterband med persiljestuvad nypotatis
och rostade primörbetor Alt: Pastagratäng med ost & paprika
Dessert: Päronhalvor, vispgrädde, hyvlad mandel

30/11 Måndag: Kycklinggratäng med apelsin & crème fraiche,
ris/potatis Alt: Fläskpannkaka, lingon
Dessert: Skogsbärssoppa

24/11 Tisdag: Stekt lax med grön örtsås, rostad zucchini & potatis
Alt: Gräddstuvad pytt i panna, stekt ägg, rödbetor Dessert: Bryleepudding
25/11 Onsdag: Kokt köttkorv med periljesås, bakade rotfrukter &
kokt potatis Alt: Skepparströmming med gräddfil, grönsaker & kokt potatis
Dessert: Änglamat
26/11 Torsdag: Köttfärssoppa med vitkål, hembakat bröd
Alt: Ost & skinkpaj Dessert: Mjuk Äpple och kardemummakaka
27/11 Fredag: Raggmunkar, stekt rimmat fläsk, lingon
Alt: Pasta & köttfärsgratäng Husets dessert
28/11 Lördag: Fläskfärsbiffar med rosépepparsås, grillade marinerade grönsaker och potatiskaka Dessert: Ananaspaj, grädde, rostad kokos
29/11 Söndag: Porterstek, gräddsås, grönsaker, svart vinbärsgelé, pressgurka &
kokt potatis
Dessert: Kryddinkokta frukter med vaniljkesella

VISSTE DU ATT..

Välkommen att köpa och äta lunch i våra
fina seniorrestauranger!

17/11 Tisdag: Fiskgratäng, kokt potatis & gröna ärtor
Alt: Kokt korv, senapsstuvad vitkål, potatis
Dessert: Hemlagad chokladpudding med grädde
18/11 Onsdag: Kassler med potatisgratäng
Alt:Järpar med persiljegräddsås, haricot vets & kokt potatis
Dessert: Fruktsallad med kola crème

Vecka 48

VÄLKOMMEN Till MÅLTIDSSERVICE!

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 0418 - 47 51 90
Åsgården 0418 - 47 53 74

Vecka 49

1/12 Tisdag: Stekt fiskfilé med kall dillsås, kokt potatis, lökfrästa ärtor
Alt: Ägg & bacon med stekt potatis
Dessert: Mangomousse med krossad choklad
2/12 Onsdag: Kokt rimmad fläskbog med rotmos, grovkornig senap, picklad
kålrot & färskriven pepparrot Alt: Köttfärs & potatisgratäng med grönsaker
Dessert: Rårörda bär med vaniljcrème
3/12 Torsdag: Ärtsoppa med fläsk, hembakat bröd Alt: Hemlagade
broccolibiffar med örtsås och kokt potatis Dessert: Pannkakor med sylt
4/12 Fredag: Helstekt karré med rotfrukter & äpple, gräddsås och kokt potatis
Alt: Grön ärtsoppa med hembakat bröd Husets dessert
5/12 Lördag: Kokt lättrimmad torskrygg med skånsk senapssås, gröna ärtor
och potatis Dessert: Vaniljpannacotta med bär
6/12 Söndag: Dansk fläskestek med sockerstekt kulpotatis, rödkål,
pressgurka & äpple Dessert: Glass med chokladsås

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/matgladisvalov

Smaklig spis önskar vi från
Måltidsservice!

