
Matsedel boendeenheter v45-46

Vecka 45
Måndag 4 Nov  

Lunch1 Bruna bönor och stekt fläsk 
L Enheter Köttbullar med potatismos,smält smör, rostade gula och orangea morötter 

och lingon 
Dessert Saftsoppa med kardemummaskorpor 
Kvällsmat Köttfärscrêpes med sallad 

Tisdag 5 Nov  

Lunch1 Fiskgratäng med citron- och dilltäcke och kokt potatis och gröna ärtor 
L Enheter Kokt fläskkorv med persiljesås, kokt potatis och herrgårdsgrönsaker 
Dessert Apelsinklyftor med gräddtopp 
Kvällsmat Lasagnette med spenat- tomatfyllning och sallad 

Onsdag 6 Nov  

Lunch1 Kalkongryta med kokt potatis/ris och ärtor-majs och morot   
L Enheter Köttfärsfrestelse med smak av curry, ärtor-majs och morot 
Dessert Färsk frukt 
Kvällsmat Skånsk äggakaka med stek fläsk och lingon 

Torsdag 7 Nov  

Lunch1 Broccolisoppa med crèmefraiche-topping, bröd och ost 
L Enheter Frukostkorv/Ost-baconkorv med potatismos, gurkmix, torkad lök, senap 

och ketchup 
Dessert Chokladmousse 
Kvällsmat Risgrynspudding med saftsås och skinksmörgås 

Fredag 8 Nov  

Lunch1 Gåsmiddag 
Dessert Skånsk äppelkaka med vaniljsås 
Kvällsmat Potatisbullar med blodkorv,rökt tärnat fläskkött och lingon 

Lördag 9 Nov  

Lunch1 Pannbiff med stekt lök, brunsås, kokt potatis, haricotsverts och lingon 
L Enheter Pork brisket (benfria revben) med brunsås, kokt potatis och haricotverts 

och lingon 
Dessert Mandarinklyftor med gräddtopp 
Kvällsmat Räkcrêpes med sallad 

Söndag 10 Nov  

Lunch1 Helstekt kotlett med skogssvampsås, kokt potatis och herrgårdsgrönsaker 
L Enheter Kycklinginnerfilé med krämigt sambaltäcke, kokt ris och herrgårdgrönsaker

 
Dessert Pannacotta med mango 
Kvällsmat Köttbullemacka med rödbetssallad 



Matsedel boendeenheter v45-46

Vecka 46
Måndag 11 Nov  

Lunch1 Kycklinggryta med kokosmjölk med kokt potatis och gröna ärtor 
L Enheter Kasslergratäng med sparris kokt potatis och gröna ärtor 
Dessert Vinbärskräm med gräddmjölk 
Kvällsmat Ugnspannkaka med rökt tärnat kött,lingonsylt** 

Tisdag 12 Nov  

Lunch1 Sprödbakad spätta, limesås, kokt potatis och kokt broccoli 
L Enheter Pasta med champinjon- och skinksås med kokt broccoli 
Dessert Nyponsoppa med mandelskorpa 
Kvällsmat Skinkfrestelse med sallad 

Onsdag 13 Nov  

Lunch1 Köttfärslåda med potatismos, smält smör, lingon och herrgårdsgrönsaker 
L Enheter Isterband med stuvad potatis och rödbetor 
Dessert Färsk frukt 
Kvällsmat Champinjonsoppa med ostsmörgås 

Torsdag 14 Nov  

Lunch1 Ostgratinerad blomkålsgratäng med stekt fläsk och kokt potatis 
L Enheter Gulaschsoppa med crème fraiche-toppning och kuvertbröd 
Dessert Pannkakor med sylt och gräddtopp 
Kvällsmat Mannagrynspudding med saftsås och smörgås med kalkonsalami 

Fredag 15 Nov  

Lunch1 Kålpudding med sås, kokt potatis och lingon 
L Enheter Fisk med dragontäcke med kokt potatis och gröna ärtor 
Dessert Jordgubbskompott med gräddmjölk  
Kvällsmat Potatisbullar med stekt bacon och lingonsylt 

Lördag 16 Nov  

Lunch1 Fransk kycklinggratäng med bacon, rostade gula och orange morötter, 
potatis/ris 

L Enheter Hemlagade plommonfyllda köttfärsrulader med brunsås, kokt potatis, 
rostade gula och orangea morötter och lingon 

Dessert Päronhalvor med gräddtopp 
Kvällsmat Laxpudding med skirat smör o pepparrot, grönsallad 

Söndag 17 Nov  

Lunch1 Kivikstek med gräddsås, kokt potatis, äppelmos,herrgårdsgrönsaker, 
pressgurka 

L Enheter Köttbullar med gräddsås, kokt potatis och herrgårdsgrönsaker, pressgurka 
Dessert Chokladpannacotta med hallon 
Kvällsmat Skagensmörgås 


