
Lervik V11-12/2020 

Vecka 11
Måndag 9 Mar   

Lunch1 Kalvfrikassé med kokt potatis och herrgårdsgrönsaker
L Enheter alt Wienerkorv med potatismos, herrgårdsgrönsaker, senap och ketchup
Dessert Vinbärskräm med gräddmjölk
Kvällsmat Raggmunk med stekt fläsk och lingon

Tisdag 10 Mar   
Lunch1 Fisk Bordelaise med potatismos, smält smör och gröna ärtor
L Enheter alt KycklingTikka Masala(kyckling i smakrik sås) med ris och gröna ärtor
Dessert Drottningsmousse
Kvällsmat Varm smörgås med gräddstuvade champinjoner

Onsdag 11 Mar   
Lunch1 Rimmad oxbringa med pepparrotssås, kokt potatis och kokta morötter
L Enheter alt Kycklingleversauté  med kokt ris och grönsaker och lingon
Dessert Färsk frukt
Kvällsmat Pastasallad med köttbullar och dressing

Torsdag 12 Mar   
Lunch1 Ärtsoppa med rimmad fläskbog, senap

## 
## 

L Enheter 
alternativ

Pannbiff med stekt lök, brunsås*, kokt potatis, haricotsverts, pressgurka och lingon

Dessert Pannkakor med sylt och gräddtopp 
Kvällsmat Kallrökt lax med dillstuvad potatis

Fredag 13 Mar   
Lunch1 Sprödbakad fisk* med spenatstuvning och kokt potatis
L Enheter alt Kryddig korvgryta med bacon och ris med kokta morötter
Dessert Hallonkompott med gräddmjölk
Kvällsmat Sparrissoppa med ostsmörgås

Lördag 14 Mar   
Lunch1 Biff à la Lindström med sås, kokt potatis och gröna ärtor
L Enheter alt Fisk Benedictine med potatismos och gröna ärtor
Dessert Fruktcocktail med gräddmjölk 
Kvällsmat Smörgås med sill och ägg

Söndag 15 Mar   
Lunch1 Kycklinginnerfilé med krämigt sambaltäcke, ärtor-majs och morötter,kokt potatis**
L Enheter alt Köttbullar med sås, kokt potatis, ärtor- majs och morötter,lingon
Dessert Pannacotta med hallon
Kvällsmat Äggakaka med tärnat rökt fläskkött lingonsylt
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Vecka 12
Måndag 16 Mar   

Lunch1 Korv Stroganoff med  kokt ris och kokta morötter
L Enheter alt Kalvfrikadeller med currysås och kokt potatis med kokta morötter
Dessert Aprikoskräm med gräddmjölk
Kvällsmat Västerbottenpaj med sallad

Tisdag 17 Mar   
Lunch1 Stekt sillflundra med skirat smör, potatismos, grönsaker och lingon
L Enheter alt Pastagratäng med broccoli och rökt strimlad kyckling med smak av ädelost
Dessert Chokladmousse
Kvällsmat Rotfruktsgratäng med skinka och sallad

Onsdag 18 Mar   
Lunch1 Kokt korv med pepparrotssås, kokt potatis och kokta sommargrönsaker
L Enheter alt Kycklinginnerfilé i röd curry, jasminris o kokta sommargrönsaker
Dessert Färsk frukt
Kvällsmat  Röd pastasås med pastaskruvar Gemelli 

Torsdag 19 Mar   
Lunch1 Fisksoppa smak av dill- och tomat med crème fraiche-topping och bröd
L Enheter alt Köttbullar med stuvade makaroner och ketchup, rårivna morötter
Dessert Ananaspaj med gräddtopp
Kvällsmat Varm ost-och skinksmörgås med tomat

Fredag 20 Mar   
Lunch1 Skånsk kalops med kokt potatis och rödbetor
L Enheter alt Fisk med apelsin- och citronsås, kokt potatis och gröna ärtor
Dessert Rabarberkompott med gräddmjölk
Kvällsmat Rostbiffsmörgås med remouladsås och rostad lök

Lördag 21 Mar   
Lunch1 Raggmunk med stekt fläsk och lingon
L Enheter alt Kycklingfrikassé med dill, kokt potatis och morötter
Dessert Persikohalvor med gräddmjölk
Kvällsmat Lantpaté med cumberlandsås, cornichons, painriche och krispig sallad

Söndag 22 Mar   
Lunch1 Stekta revben med brunsås, kokt potatis, rödkål och äppelmos
L Enheter alt Stekt kycklinglårfilé med brunsås, kokt potatis, rödkål och äppelmos.
Dessert Blåbärscheesecake
Kvällsmat Pyttipanna med stekt ägg och rödbetor


