Äldreomsorgen 2022
Vecka 45 - 48

i Svalövs kommun serverar vi dagligen god, vällagad och näringsriktig mat
7/11 Måndag: Kyckling i currysås, ris/potatis
Dessert: Kladdkaka

Vecka 45

8/11 Tisdag: Pasta med lax & crème fraichesås Dessert: Mangokräm
9/11 Onsdag: Tomatsoppa med rotfrukter med nygräddad baguette
Dessert: Ostkaka med sylt & grädde
10/11 Torsdag: MÅRTENS AFTON Stekt kyckling med gräddsås & brysselkål
Dessert: Skånsk Äpplekaka med vaniljsås
3 rätters klassisk gåsmiddag finns att köpa för avhämtning för 245 kr
(obs! endast förbeställning)
11/11 Fredag: Kalvsylta med bakade rödbetor & stekt potatis Husets dessert
12/11 Lördag: Fiskgratäng toppad med dill & räkor serveras med kokt potatis
Dessert: Fruktsallad, vispad grädde
13/11 Söndag: FARS DAG Smörgåstårta Dessert: Citronpaj
Veckans alternativ rätt: (Serveras måndag till fredag)
Dillfrikassé på fläskkött med kokt potatis och ugnsbakade rotfrukter
21/11 Måndag: Spaghetti med kycklingfärssås
Dessert: Blåbärskräm
						
22/11 Tisdag: Fiskgratäng, kokt potatis & gröna bönor
Dessert: Mannagrynspudding med bärkompott

Vecka 47

23/11 Onsdag: Kassler med potatisgratäng
Dessert: Aprikos med vispgrädde
24/11 Torsdag: Vitkålssoppa med frikadeller och hembakat bröd
Dessert: Pannkakor med sylt & grädde
25/11 Fredag: Vildsvinslasagnette med rotfrukter & Västerbottensost
Husets Dessert
26/11 Lördag: Panerad rödspätta med dansk remouladsås, citron & kokt potatis
Dessert: Vit chokladpannacotta
27/11 Söndag: Wallenbergare, skirat smör, gröna ärtor, potatismos och lingon
Dessert: Fruktsallad med grädde
Veckans alternativ rätt: (Serveras måndag till fredag)
Järpar med persiljegräddsås, smörslungade grönsaker & kokt potatis

14/11 Måndag Korvgryta med senap & dill samt ris/potatis
Dessert: Hallon & blåbärssoppa

Vecka 46

15/11 Tisdag: Stekt fiskfilé serveras med dillsås, kokt potatis & bakade morötter
Dessert: Chokladmousse med bär
16/11 Onsdag: Bruna bönor med stekt rimmat fläsk Dessert: Solskensoppa
17/11 Torsdag: Ost & skinksoppa med bröd
Dessert: Pannkakor med sylt & grädde
18/11 Fredag: Köttfärslimpa med lingongräddsås & kokt potatis
Husets Dessert
19/11 Lördag: Glaserade revben med gräddkokt kål, bakade äpple & klyftpotatis
Dessert: Hallonpaj med vaniljsås
20/11 Söndag: Hemlagade köttbullar med gräddsås, kokt potatis och lingon
Dessert: Cheesecake
Veckans alternativ rätt: (Serveras måndag till fredag)
Fläskpannkaka med lingonsylt

VÄLKOMMEN Till MÅLTIDSSERVICE!

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 - 13:00
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

28/11 Måndag Gräddstuvad pytt i panna med stekt ägg och rödbetor Vecka 48
Dessert: Blåbärssoppa med mandelbiskvier
29/11 Tisdag: Fiskqueneller med dill & gräslökssås, kokt potatis
Dessert: Brylépudding
30/11 Onsdag: Kyckling på risbädd serveras med majschips & salsa
Dessert: Änglamat
1/12 Torsdag: Köttfärssoppa med vitkål, hembakat bröd
Dessert: Pannkakor med sylt & grädde
2/12 Fredag: Ugnsgratinerad falukorv, potatismos och rostad lök
Husets dessert
3/12 Lördag: Fläskfärsbiffar med grönpepparsås, rotfruktsgratäng
Dessert: Bärpaj med råkräm
4/12 Söndag: Porterstek, gräddsås, svart vinbärsgelé, pressgurka serveras
med kokt potatis Dessert: Päronhalvor med vispgrädde
Veckans alternativ rätt: (Serveras måndag till fredag)
Stekt Isterband med persiljestuvad potatis och ugnsbakade betor

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/matgladisvalov

Smaklig måltid önskar vi från
Måltidsservice!

