FÖRSKOLANS SOMMARMATSEDEL 2020

Vecka

Måndag

Tisdag

Apelsinkyckling serveras med
örtbakade morötter & bulgur

Ugnsbakad lax med
hollandaisesås, gröna ärtor &
färskpotatis

25
15-19 juni

Korvgryta med ris

Fisk Bordelaise med skirat
smör och potatismos

26
22-26 juni

Pastagratäng med ost &
paprika

Fiskgratäng med senap & dill,
krossad potatis med örter

27
29-5 juli

Kycklingfärssås serveras med
pasta

Tacofisk med potatismos

Kokt korv med persiljesås,
potatis

Lasagnette med ost & tomat

Kökets meny

28
6-10 juli

Stekt fisk med hemlagad
hollandaisesås och kokt
potatis

Spaghetti med köttfärssås och
italiensk hårdost

Kökets meny

Hemlagad kycklingpytt
serveras med vitlökssås

29
13-17 juli

Gratinerad kassler med
sommargrönsaker & kokt
potatis
Kyckling i currysås serveras
med ris

Kökets meny

Köttfärslimpa med gräddsås,
kokt potatis & lingon

Ost & skinksoppa serveras
med hembakat bröd

Pastagratäng med tomat &
mozzarella

30
20-24 juli

Korv Stroganoff med ris

Kökets meny

Gratinerad kassler serveras
med kokt potatis

Stekt kyckling med tzatziki och
klyftpotatis

31
27-31 aug

Stekt fiskfilé med kall
citronsås, rosmarinbakade
tomater & kokt potatis

Spaghetti med kycklingfärssås
och riven ost

Stekt fisk med skirat smör och
potatis

Potatisgratäng med rökt
strimlad kyckling

Kycklinggryta med paprika, ris

Kökets meny

32
3-7 aug

Pasta med ost & tomatsås

Stekt fiskfilé med örtsås och
kokt potatis

Kökets meny

Korvgryta med pasta

33
10-14 aug

Tacokryddad kyckling på
risbädd serveras med nachos
& salsa

Lasagnette med ost & paprika

Fiskgratäng med apelsin &
chili, kokt potatis

Stekt korv med potatismos,
bostongurka, senap & ketchup

Kökets meny

Rökt kalkonbröst med
pastasallad & dressing

24
8-12 juni

Onsdag

Torsdag

Pasta Carbonara- Penne Rigate Kokt korv med persiljesås och
med bacon, ost & svartpeppar
kokt potatis
Hemlagad Pytt i panna med
rödbetor & ketchup

Midsommarbuffé

Stekt korv med potatismos,
Tomatsoppa med rotfukter och
Bostongurka, senap & ketchup
hembakat bröd

Fredag
Kökets meny

MIDSOMMARAFTON
Kökets meny

