
i Svalövs kommun serverar vi dagligen god, vällagad och näringsriktig mat   

VÄLKOMMEN Till MÅLTIDSSERVICE!
27/3 Måndag: Spaghetti med kycklingfärssås                                     Vecka 13 
Dessert: Tropisk fruktkräm
                                                                                                                                     
28/3 Tisdag: Lättrimmad sejrygg med dill & citronsås, brytbönor & kokt potatis 
Dessert: Kaffeglass med dulce de leche och krossade kex     
 
29/3 Onsdag: Potatisgratäng med rökt strimlad skinka 
Dessert: Frödinge ostkaka med sylt och grädde                                                

30/3 Torsdag: Minestronesoppa med hembakat bröd 
Dessert: Pannkakor med sylt & grädde    

31/3 Fredag: Griljerad fläsksida  med kålsallad, salviagräddsås & rostad potatis   
Husets dessert

1/4 Lördag: Fiskgratäng med hummersås, hyvlad fänkål & morot, kokt potatis 
Dessert: Hallonmousse på mjuk kaka      
                            
2/4 Söndag: Wallenbergare, skirat smör, potatismos, lingon & gröna ärtor 
Dessert: Citronkräm med rårörda blåbär

Veckans alternativ rätt:  (Serveras måndag till fredag) 
Kokt köttkorv med skånsk senapssås, broccoli / blomkål serveras 
med persiljeslungad potatis                                                                       

Välkommen att köpa och äta lunch i våra fina 
seniorrestauranger! 

Gäller för dig som är 65+.

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: 74 kr för dagens lunch

och 89 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

Följ oss på Facebook 
www.facebook.com/matgladisvalov

3/4 Måndag: Bratwurst med gratinerad broccoli, potatis  & rotsaker     Vecka 14
Dessert:  Glassbakelse   

4/4 Tisdag: Currygratinerad fiskfilé, gröna bönor & mandelpotatis 
Dessert: Solskenssoppa
                   
5/4 Onsdag: Spenatsoppa med ägghalvor & hembakat bröd 
Dessert: Pannkakor med sylt & grädde
      
6/4 Torsdag: Påskbuffé inkl dessert 245 kr (boka er plats i någon av våra 
seniorrestauranger eller beställ som helgkasse)                   
Dagens rätt Janssons frestelse Dessert: Citronpaj med färskostcréme, bär 
                                                                
7/4 Fredag: Ugnsbakad lax med dillhollandaise, ärtor & broccoli samt kokt potatis                                            
Dessert Vaniljpannacotta                                                     Långfredag                                         

8/4 Lördag: Lammstek/nötstek med timjanssås, ramslökssmör, vårprimörer
 & potatisgratäng Dessert: Påskbakelse                              Påskafton
     
9/4 Söndag: Stekt kyckling med gräddsås, kokt potatis, pressgurka & gelé                                   
Dessert:  Mandelkaka med grädde                                      Påskdagen

Veckans alternativ rätt:  (Serveras måndag till torsdag) 
Äggakaka med stekt rimmat fläsk och lingon

10/4 Måndag: Örtkryddad kotlettrad  med brynt sidfläsk, picklad rödlök  Vecka 15
& gulbeta, gräddsky, potatis  Dessert: Rabarberpaj med vaniljsås Annandag Påsk  
                                                                                                                                     
11/4 Tisdag: Pasta med lax & crème fraichesås 
Dessert: Svartvinbärsmousse   

12/4 Onsdag: Stekt rimmat fläsk med löksås, kokt potatis & lingon 
Dessert: Päronhalvor med vispgrädde, rostad mandel        

13/4 Torsdag: Köttfärssoppa med vitkål, hembakat bröd
Dessert: Pannkakor med sylt & grädde    

14/4 Fredag: Stekt Wienerkorv med potatismos, senap och ketchup
Husets Dessert                        

15/4 Lördag: Köttfärslimpa med svampsås, kokt potatis & lingon
Dessert: Chokladmoussetårta

16/4 Söndag: Nattbakad karré, gräddsås, rostad potatis & långbakad morot
Dessert: Kryddinkokta frukter med vaniljkesella
   
Veckans alternativ rätt: (Serveras tisdag till fredag) 
Pytt i panna med stekt ägg & rödbetor

17/4 Måndag Kycklinglårfilé i currysås serveras med ris/potatis          Vecka 16
Dessert: Skogsbärssoppa                              
      
18/4 Tisdag: Stekt fiskfilé med örtsås, gröna ärtor & kokt potatis 
Dessert: Änglamat

19/4 Onsdag: Kokt korv med persiljesås, dillbakade morötter och potatis 
Dessert: Citronfromage med blåbär

20/4 Torsdag: Ärtsoppa med fläsk, hembakat bröd 
Dessert: Pannkakor med sylt & grädde         
         
21/4 Fredag: Kokt rimmad bog med rotmos serveras med picklade rotfrukter & 
skånsk senap   Husets dessert   
      
22/4 Lördag: Stekt makrill med stuvad spenat & dillslungad potatis 
Dessert: Karamellpannacotta, bär

23/4 Söndag: Örtmarinerad Pluma (fläskkött) med salviagräddsås, stekt 
potatis & vårgrönsaker Dessert: Mjuk äppelkaka

Veckans alternativ rätt:  (Serveras måndag till fredag) 
Köttfärslimpa med stekt svamp, gräddsås, lingon & rostad potatis

Smaklig måltid önskar vi från
Måltidsservice! 

Vecka 13 - 16Vecka 13 - 16
                         Äldreomsorgen 2023                                  


