Äldreomsorgen 2022
Vecka 17 - 20

i Svalövs kommun serverar vi dagligen god, vällagad och näringsriktig mat
25/4 Måndag: Hemlagade kåldolmar med gräddsås kokt potatis
och hemkokt lingonsylt Dessert: Kyld rabarbersoppa med biskvier

Vecka 17

2/5 Måndag Stekt rimmat sidfläsk med löksås och kokt potatis
Dessert: Solskenssoppa

Vecka 18

26/4 Tisdag: Fiskgratäng med tomat & crème fraiche, kokt potatis
Dessert: Vaniljris med bär

3/5 Tisdag: Stekt fiskfilé med remouladsås serveras med blomkål & äpple, kokt
potatis Dessert: Frödinge ostkaka med sylt & grädde

27/4 Onsdag: Grekiska färsrutor med rosmaringräddsås och rostad potatis, tomat
& spenat Dessert: Björnbärskräm med grädde & kakcrunch

4/5 Onsdag: Chili con carne ris/potatis
Dessert: Glass med jordgubbscrème

28/4 Torsdag: Klimatsmart kycklingfärssoppa med rotfrukter, hembakat bröd
Dessert: Pannkakor med sylt & grädde

5/5 Torsdag: Blomkålsoppa med äpple & bacon, hembakat bröd
Dessert: Pannkakor med sylt & grädde

29/4 Fredag: Kycklinggryta med paprika & bönor serveras med ris/potatis
Husets dessert

6/5 Fredag: Köttfärslimpa med gräddsås, kokt potatis & lingon
Husets Dessert

30/4 Lördag: Klassisk fläskschnitzel med skysås, rostad potatis, gröna ärtor &
Dessert: Citronmousse med chokladkross

7/5 Lördag: Lättrimmad torskrygg med skånsk senapssås, lökfrästa gröna ärtor
och smörslungad potatis
Dessert: Inkokta frukter med kolagrädde

1/5 Söndag: Skånsk Kalops, smörslungad morot & lök, heminlagda rödbetor samt
kokt potatis
Dessert: Peach Melba-Persika med hallonkompott, grädde & rostad mandel

9/5 Måndag: Chiligratinerad kassler med stekta grönsaker, ris/potatis
Dessert: Blåbärskräm

Vecka 19

10/5 Tisdag: Stekt sillflundra med skirat smör, potatismos & lingonsylt
Dessert: Körsbärskaka med kokos
11/5 Onsdag: Raggmunkar med knaperstekt bacon, lingon
Dessert: Kyld hallonsoppa med hasselnötskaka
12/5 Torsdag: Minestronesoppa med hembakat bröd
Dessert: Pannkakor med sylt & grädde
13/5 Fredag: Kokt köttkorv med pepparrotsås, kokt potatis serveras med
morötter i brynt smör & persilja Husets Dessert
14/5 Lördag: Rimmad fläskbog serveras med rotmos, vårgrönsaker, färska örter.
Dessert: Rabarberkompott med grädde
15/5 Söndag: Biff Stroganoff, crème fraiche och inlagd gurka serveras
med ris/potatis Dessert: Vit chokladmousse, marinerade frukter
Veckans alternativ rätt: (Serveras måndag till torsdag)
Fläskgryta med senap, grädde & dragon serveras med kokt potatis

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

8/5 Söndag: Helstekt karré med brynt lök, skysås och klyftpotatis
Dessert: Stekta äpple med kanel & kardemumma, vaniljsås

16/5 Måndag Kalvsylta med stekt potatis, bakade rödbetor
Dessert: Björnbärskräm

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

Veckans alternativ rätt: (Serveras måndag till fredag)
Parmesangratinerad kyckling med dragon, rostade morötter och ris/kokt potatis

Veckans alternativ rätt: (Serveras måndag till fredag)
Korvgryta med curry & persilja serveras med kokt potatis

VÄLKOMMEN Till MÅLTIDSSERVICE!

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

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

Vecka 20

17/5 Tisdag: Fiskgratäng med senap & dill serveras med kokt potatis, gröna
bönor, rädisor och dill Dessert: Glass med chokladsås
18/5 Onsdag: Småländska Isterband med persiljestuvad potatis & rödbetor
Dessert: Rabarberpaj med vaniljsås
19/5 Torsdag: Gnocchi (pasta) med ost & skinksås
Dessert: Pannkakor med sylt & grädde
20/5 Fredag: Stekt kycklinglårfilé med gräddsås, kokt potatis & pressgurka
Husets dessert
21/5 Lördag: Panerad rödspätta, remouladsås, citron,
gröna ärtor & kokt potatis Dessert: Fruktsallad, vispad grädde
22/5 Söndag: Kålpudding, gräddsås, kokt potatis, lingon
Dessert: Vaniljpannacotta med krusbärskompott
Veckans alternativ rätt: (Serveras tisdag till fredag)
Potatisbullar, knaperstekt bacon och hemkokt lingonsylt

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/matgladisvalov

Smaklig måltid önskar vi från
Måltidsservice!

