Äldreomsorgen 2020
Vecka 50 - 53

i Svalövs kommun serverar vi dagligen god, vällagad och näringsriktig mat
7/12 Måndag Hemlagade Kåldolmar, gräddsås, kokt potatis,
blomkål samt lingon Alt: Krämig korvgryta med persilja, potatis
Dessert: Inlagd persika, kardemummagrädde

Vecka 50

14/12 Måndag: Kycklinglevergryta med champinjoner & lök serveras Vecka 51
med kokt potatis Alt: Pastagratäng med ost & tomat
Dessert: Ananaskräm med kokos

8/12 Tisdag: Fiskgratäng Bordelaise med kokt potatis, örtsås, citron & dill
Alt: Kött & grönsakssoppa med hembakat bröd
Dessert: Krusbärskräm

15/12 Tisdag: Lutfisk med gröna ärtor, senapssås, kokt potatis
Alt: Frikadeller, dillsås, potatis Dessert: Vaniljris med myltade bär

9/12 Onsdag: Bruna bönor med stekt rimmat sidfläsk Alt: Hemlagad pytt i panna
med stekt ägg & rödbetor Dessert: Mörk chokladcreme med körsbär

16/12 Onsdag: Wienerkorv med potatismos, senap & bostongurka
Alt: Stekt fisk med potatismos, kall örtsås Dessert: Björnbärskräm, grädde

10/12 Torsdag: Grönkålssoppa, ägghalva, frikadeller, hembakat bröd
Alt: Nattbakad fläsksida med gräddsås, kokt potatis, gurka & gelé
Dessert: Saffranspannkaka med björnbärssylt och grädde

17/12 Torsdag: Kycklingfärssoppa med rotfrukter, hembakat bröd
Alt: Äggröra och bacon Dessert: Vit chokladpannacotta

11/12 Fredag: Matjessill med gräddfil, finskuren gräslök & dillkokt potatis
Alt: Chili con carne med ris Husets dessert
12/12 Lördag: Köttfärslimpa med svamp & bacon, pepparsås samt
stekt potatis och lingon Dessert: Äpplekompott

19/12 Lördag: Fläskschnitzel serveras med skysås, rostad potatis, gröna ärtor,
och pressgurka Dessert: Citronmousse med chokladkross
20/12 Söndag: Skånsk Kalops, smörslungad morot & lök, heminlagda rödbetor
samt kokt potatis Dessert: Toscapäron med grädde

13/12 Söndag: Slottsstek med gräddsås, pressgurka & vinbärsgelé
Dessert: Bruleèpudding med karamellsås
21/12 Måndag: Stekt rimmat fläsk med löksås och kokt potatis
Alt: Gratinerad kycklinglårfilé med rotfrukter, ris/kokt potatis
Dessert: Vaniljruta med grädde

18/12 Fredag: Pannbiff med brynt lök, skysås, kokt potatis & lingon
Alt: Champinjonsoppa, krutonger & ostflarn Husets dessert

Vecka 52

22/12 Tisdag: Stekt fisk med örtsås, kokt potatis & broccoli
Dessert: Kladdkaka med grädde
23/12 Onsdag: Korv Stroganoff, ris/potatis
Alt: Svampsoppa, bröd Husets dessert

30/12 Onsdag: Kokt köttkorv med rotmos och senapscremè
Alt: Minestronesoppa, hembakat, bröd Husets dessert

24/12 Torsdag: Husets Julbord
JULAFTON

31/12 Torsdag: Fläskfilé med glaserade betor, smörstekt svamp & purjolök,
NYÅRSAFTON portvinssås och potatiskaka
Dessert: Citrontartlette med italiensk maräng

26/12 Lördag: Lutfisk med senapssås, kokt potatis och gröna ärtor
ANNANDAGEN Dessert: Ris a la Malta
27/12 Söndag: Helstekt karré med brynt lök, skysås och hasselbackspotatis
Dessert: Stekta äpple med kanel & kardemumma, vaniljsås
Önskar en riktigt God Jul hälsningar från Måltidsservice

VISSTE DU ATT..

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

(Under Coronatider är restaurangerna tillfälligt
stängda men vi säljer matportioner att ta med
istället) även julbord.
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

28/12 Måndag: Chiligratinerad kassler med stekta
Vecka 53
grönsaker, ris/potatis Alt: Kött & grönsakssoppa, bröd Dessert: Blåbärskräm
29/12 Tisdag: Laxpudding, broccoli skirat smör
Alt: Hemlagad pytt i panna med stekt ägg & rödbetor
Dessert: Kryddinkokta frukter med vispgrädde

25/12 Fredag: Griljerade revben med gräddsås, kokt potatis & rödkål
JULDAGEN Dessert: Pepparkakscheesecake

VÄLKOMMEN Till MÅLTIDSSERVICE!

1/1 Fredag: Stekt kyckling med gräddsås, kokt potatis, gelé & inlagd gurka
NYÅRSDAGEN Husets dessert: Persika med punchgrädde

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/matgladisvalov

2/1 Lördag: Biff Stroganoff, creme fraiche och saltgurka serveras
med ris/potatis Dessert: Vit chokladmousse, marinerade frukter
3/1 Söndag: Stekt rödspätta med remouladsås, kokt potatis & gröna ärtor
Dessert: Vaniljris med rårörda bär
Gott Nytt År och God Fortsättning önskar vi från Måltidsservice

Smaklig spis önskar vi från
Måltidsservice!

