Äldreomsorgen 2021
Vecka 5 - 8

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

1/2 Måndag Bratwurst med ostgratinerad broccoli, kokt potatis & senap Vecka 5
Alt: Pasta med ost & tomatsås Dessert: Persikohalvor, vispgrädde,
rostade hasselnötter
2/2 Tisdag: Örtpanerad fiskfilé med soltorkade tomater, honungsrostad
palsternacka, basilikacremé, kokt potatis
Alt: Gräddstuvad pytt i panna, stekt ägg, rödbetor Dessert: Drottningkräm
3/2 Onsdag: Raggmunkar, stekt fläsk, rårörda lingon
Alt: Kycklinggratäng på risbädd Dessert: Vit chokladmousse med hallonkompott
4/2 Torsdag: Högsbosoppa- krämig morotssoppa med purjolök, hembakat bröd
Alt: Knutteströmming, gräddfil, potatis Dessert: Rabarberkaka med vaniljsås
5/2 Fredag: Stekt Wienerkorv, rostad blomkål med spenat, potatismos
Alt: Ost & skinkpaj, sallad Husets dessert
6/2 Lördag: Fläskschnitzel med skysås, råstekt potatis, lökfrästa
gröna ärtor & citron Dessert: Limecheesecake med passion

9/2 Tisdag: Stekt rödspätta med dansk remouladsås, broccoli med
picklad rödlök samt dillslungad potatis
Alt: Ägg & bacon med stekt potatis Dessert: Glass med chokladsås
10/2 Onsdag: Krebinetter (panerade fläskfärsbiffar) med kokt potatis,
smörslungade gröna ärtor & bönor Alt: Pasta med ost & baconsås
Dessert: Rödgröt (drottningkräm med vispgrädde)
11/2 Torsdag: Dansk potatissoppa med bacon, hembakat bröd
Alt: Laxpudding med skirat dillsmör Dessert: Pannkaka, sylt & grädde
12/2 Fredag: Sprängd (rimmad) oxbinga med pepparrotssås, kokt potatis
Alt: Köttfärsgratäng med potatis Husets dessert

14/2 Söndag: Dansk fläskstek med gräddsås, sockerstekt kulpotatis och rödkål,
pressgurka & äpple Dessert: Hallonmousse med krossad choklad & hasselnötter
Vecka 7

16/2 Tisdag: Fisk Bordelaise, skirat smör, potatismos & bladspenat
Alt: Kycklingpaj, sallad Dessert: Frödinge ostkaka, sylt och grädde
17/2 Onsdag: Bruna bönor med stekt rimmat sidfläsk
Alt: Pytt i panna med stekt ägg & rödbetor Dessert: Saffranspannkaka med sylt
18/2 Torsdag: Grönkålssoppa med frikadeller och ägghalva, hembakat
bröd Alt: Kokt köttkorv med skånsk senapssås, bakade rotsaker samt potatis
Dessert: Äppelpaj med vaniljsås
19/2 Fredag: Matjessill med gräddfil, finskuren gräslök & dillkokt potatis
Alt: Chili con carne serveras med ris Husets dessert
20/2 Lördag: Köttfärslimpa med svamp & bacon, pepparsås samt stekt potatis &
råröda lingon Dessert: Rabarberkompott, grädde
21/2 Söndag: Porterstek, gräddsås, potatis, pressgurka & vinbärsgelé
Dessert: Brylépudding, karamellsås

22/2 Måndag: Kycklinglevergryta, champinjoner och lök serveras
med kokt potatis Alt: Pastagratäng med ost & paprika
Dessert: Ananaskräm med kanderad kokos

VÄLKOMMEN Till MÅLTIDSSERVICE!
VISSTE DU ATT..

Välkommen att köpa och äta lunch i våra
fina seniorrestauranger!
Öppettider och priser

13/2 Lördag: Hakkeböf med lök, aromsmör, skysås och potatis
Dessert: Aebleskiver med vispgrädde

7/2 Söndag: Köttbullar med gräddsås, kokt potatis & lingon
Dessert: Kryddinkokta frukter, vaniljkesella
15/2 Måndag: Hemlagade kåldolmar med gräddsås, kokt potatis
och hemkokt lingonsylt Alt: Korvgryta serveras med kokt potatis
Dessert: Vit chokladgratinerade bär med rostad mandel

DANSK MAT VECKA
Vecka 6
8/2 Måndag Stekt sidfläsk med persiljesås & kokt potatis
Alt: Kycklinggratäng med apelsin & crème fraiche, örtbakad morot, ris/potatis
Dessert: Skogsbärssoppa med mandelskorpor

(Under Coronatider är restaurangerna tillfälligt
stängda men vi säljer matportioner att ta med)
Kontakta köken direkt

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
Ängslyckan 0418 - 47 52 89

Vecka 8

23/2 Tisdag: Fiskgratäng med senap & dill, krossad potatis med örter
Alt: Prinskorv med stekt ägg och potatis Dessert: Chokladkladdkaka med
grädde
24/2 Onsdag: Stekt Wienerkorv med potatismos & bostongurka
Alt: Stekt fiskfilé med potatismos, bräserad fänkål & gräslökssås
Dessert: Fruktsallad med vit chokladcréme
25/2 Torsdag: Ärtsoppa med fläsk, hembakat bröd
Alt: Kalvsylta, stekt potatis, rödbetor Dessert: Pannkaka, sylt, grädde
26/2 Fredag: Svensk Kycklinglårfilé med gräddsås, kokt potatis
Alt: Blomkålssoppa med bacon, hembakat bröd Husets dessert
27/2 Lördag: Skånsk kalops med kokt potatis & rödbetor
Dessert: Toscapäron med kolasås & vispgrädde
28/2 Söndag: Kassler, champinjonsås, broccoli & lök samt potatisgratäng
Dessert: Chokladkräm med citrussallad

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/matgladisvalov

Smaklig spis önskar vi från
Måltidsservice!

