Lunch meny V.02
Måndag
7/1
Tisdag
8/1
Onsdag
9/1
Torsdag
10/1
Fredag
11/1
Lördag
12/1

Söndag
13/1

Korv med senapssås potatis
Broccolimedaljong med kall örtsås potatis

Fisk Benedictine på rotfruktsbädd med potatis
Stekt fläsk med stuvad vitkål och potatis

Baconlindad köttfärslimpa sås och potatis
Nasi Goreng: kyckling ris ägg

Fransk bondsoppa med fläsk, Ananaspaj med grädde
Isterband med dillstuvad potatis rödbetor

Färsbiff med pepparsås och potatismos
Makrillfilè med dillsås och potatis

Kokt kummel med vitvinsås och potatis
Ostgratinerad kyckling med sås potatis

Oxbringa med pepparrotssås och potatismos
Kokt fisk med saffranshollandaisesås potatis

Välkomna till en smaklig måltid

Lunch meny V.03
Måndag
14/1
Tisdag
15/1
Onsdag
16/1

Torsdag
17/1
Fredag
18/1
Lördag
19/1
Söndag
20/1

Ugnsgratinerad falukorv med potatismos
Kokt fisk med dillsås potatis

Stekt salt sill löksås potatis
Grönsaksbiff med morotstzatziki bulgur/potatis

Flygande Jakob: kyckling, bacon, banan, jordnötter
ris/potatis
Stekt leverbiff med sås lingon och potatis

Ärtsoppa med fläsk, Pannkaka sylt och grädde
Biff Lindström med sås och potatis

Örtagårdsstek med rödvinssky och potatisgratäng
Panerad fisk med curryremoulad och potatis

Ugnsstekt lax med varm örtsås potatis
Kålpudding med gräddsås potatis och lingon

Fläskkarré med gräddsås äppelmos och potatis
Fiskgratäng med dragon potatismos

Välkommen till en smaklig måltid

Lunch meny V.4
Måndag
21/1
Tisdag
22/1
Onsdag
23/1
Torsdag
24/1
Fredag
25/1
Lördag
26/1
Söndag
27/1

Köttkorv med rotmos senap
Oxjärpar med gräddsås potatis, gurka

Ugnsstekt torsk med krämig citronsås potatis
Pytt i panna med ägg och rödbetor

Kycklingfilé med dragonsås och stekt potatis
Blomkålsgratäng med kassler potatis

Högsbosoppa, Äppelkaka med vaniljsås
Wallenbergare med sås ärtor och potatismos

Schnitzel med sås och stekt potatis
Kokt fisk med hollandaisesås potatis

Örtbakad fiskfilé med dillmajonnäs och potatismos
Kalops med morötter rödbetor, potatis

Lammfärsbiff med rödvinssky och potatis
Ostpanerad fisk piccata med tomatsås potatis

Välkomna till en smaklig måltid

Lunch meny V.5
Måndag
28/1
Tisdag
29/1
Onsdag
30/1
Torsdag
31/1
Fredag
1/2
Lördag
2/2
Söndag
3/2

Korvgryta Forsell: tomat, dill, senap, pepparrot potatis
Nudelwok med kyckling och grönsaker

Kokt torsk med ägg- och persiljesås potatis
Raggmunk med stekt fläsk och lingonsylt

Mexikansk köttfärsgryta med ris eller potatis
Pastagratäng med grönsaker och keso

Ärtsoppa med fläsk, Pannkaka sylt och grädde
Kasslergratäng med ananas chilisås potatis

Färslåda med timjansky potatis
Fisk- och skaldjursgryta med aioli och potatis

Panerad fisk med kall currysås och potatis
Örtagårdsstek med bearnaisesås och klyftpotatis

Nötskavsgryta potatis/ris
Fiskgratäng med tomat och basilika potatismos

Välkomna till en smaklig måltid

