Äldreomsorgen 2022
Vecka 21 - 24

i Svalövs kommun serverar vi dagligen god, vällagad och näringsriktig mat
23/5 Måndag: Korvgryta med senap & dill, ris/potatis
Dessert: Hallonkräm

Vecka 21

30/5 Måndag Spaghetti med kycklingfärssås & riven ost
Dessert: Blåbärskräm

Vecka 22

24/5 Tisdag: Stekt fiskfilé serveras med kall citronsås, kokt potatis,
bakade morötter & späd spenat Dessert: Melonsoppa

31/5 Tisdag: Kassler & potatisgratäng serveras med melon & fetaostsallad
Dessert: Frödinge ostkaka med sylt & grädde

25/5 Onsdag: Nattbakad karré med bearnaisesås, klyftpotatis & timjansbakade
tomater Dessert: Choklad och körsbärskaka

1/6 Onsdag: Pastasallad med rökt kyckling & ananas, dressing
Dessert: Färsk fruktsallad med mynta

26/5 Torsdag: Kristi himmelfärds dag Inkokt lax med dillmajonnäs, grön sparris,
ärtor & citron, kokt potatis Dessert: Mandeltårta

2/6 Torsdag: Ost och skinksoppa serveras med nygräddad baguette
Dessert: Pannkakor med sylt & grädde

27/5 Fredag: Bruna bönor med stekt rimmat sidfläsk
Husets dessert

3/6 Fredag: Kokt köttkorv med senapsstuvad vitkål, persiljeslungad
potatis & sommargrönsaker Husets Dessert

28/5 Lördag: Glacerade revben med kokt potatis, hemlagad rödkål & äpplemos
Dessert: Ananaspaj med grädde

4/6 Lördag: Fiskgratäng med hummersås, fänkål & kapris, kokt potatis
Dessert: Jordgubbskompott med grädde

29/5 Söndag: Mors Dag Bräserad kalkonbröst, salviagräddsås lökfrästa bönor
& potatisstomp Dessert: Prinesessbakelse

5/6 Söndag: Wallenbergare, skirat smör, potatismos & rårörda lingon
Dessert: Rabarberpaj med vaniljsås

Veckans alternativ rätt: (Serveras måndag till onsdag & fredag)
Kalvfärsbiffar med rostade rotfrukter, kokt potatis, persilja & mild pepparsås
6/6 Måndag: Nationaldagen						 Vecka 23
Örtkryddad kotlettrad, ljummen sallad med bladspenat & rädisor serveras
med klyftpotatis & gräddsås Dessert: Prinsesstårta
7/6 Tisdag: Stekt Sejrygg med gröna ärtor, ägg, dill & skirat smör, kokt potatis
Dessert: Brylépudding
8/6 Onsdag: Ugnsgratinerad falukorv, potatismos , rostad lök Dessert: Änglamat
9/6 Torsdag: Krebinetter (panerade fläskfärsbiffar) med kokt potatis, smörslungade
gröna ärtor & bönor Dessert: Pannkakor med sylt & grädde
10/6 Fredag: Kallskuret med potatisallad, tomat & basilikacreme
& sommargrönsaker Husets Dessert
11/6 Lördag: Köttfärslimpa med svampsås, kokt potatis & lingon
Dessert: Jordgubbar, vispgrädde
12/6 Söndag: Porterstek, gräddsås, primörer, svart vinbärsgelé, pressgurka & kokt
potatis Dessert: Kryddinkokta frukter med vaniljkesella
Veckans alternativ rätt: (Serveras tisdag till fredag)
Raggmunkar, stekt rimmat fläsk & hemkokt lingonsylt

Öppettider och priser

Solgården, Ängslyckan, Åsgården
Det går även bra att beställa en matlåda och få
den packad att ta med sig hem.
Obs; Beställning är senast 09.00!
Beställning görs direkt till köken!

Måndag - Söndag 11:30 - 12:30
Pris: 67 kr för dagens lunch
och 81 kr inkl. dessert
Hos oss kan du betala kontant
Vi säljer även matkuponger
Betala gärna med kort i våra
seniorrestauranger!

Kontaktuppgifter köken

Solgården (Svalöv tätort) 0418 - 47 51 90
Åsgården (Kågeröd) 0418 - 47 53 74
Ängslyckan (Teckomatorp) 0418 - 47 52 89

Veckans alternativ rätt: (Serveras måndag till fredag)
Frikadeller, currysås, haricot verts med rostad paprika, potatis

13/6 Måndag Apelsinkyckling med örtbakade morötter, ris/potatis
Dessert: Skogsbärssoppa

VÄLKOMMEN Till MÅLTIDSSERVICE!

Välkommen att köpa och äta lunch i våra fina
seniorrestauranger!
Gäller för dig som är 65+.

Vecka 24

14/6 Tisdag: Fiskfärsbiff med remouladsås & potatismos
Dessert: Pavlova med citroncrème & jordgubbar
15/6 Onsdag: ”Pasta Carbonara”- Penne Rigate med bacon, ost & svartpeppar
Dessert: Vaniljglass med kolagrädde & rostad mandel
16/6 Torsdag: Stekt lunchkorv persiljesås, rotfrukter & kokt potatis
Dessert: Björnbärskräm
17/6 Fredag: Kokt rimmad fläskbog med rotmos, grovkornig senap, picklad
kålrot & gräddsky Husets dessert
18/6 Lördag: Pocherad rödspätta med färskpotatis, sommargrönsaker &
dillsmörsås (hollandaise) Dessert: Vaniljpannacotta med bär
19/6 Söndag: Dansk fläskestek med gräddsås, sockerstekt kulpotatis, rödkål,
pressgurka & äpple Dessert: Rårörda bär med vaniljcrème
Veckans alternativ rätt: (Serveras måndag till fredag)
Pannbiff med brynt lök, lingon & grönsaker samt kokt potatis

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/matgladisvalov

Smaklig måltid önskar vi från
Måltidsservice!

