Äldreomsorgen 2022
Vecka 33 - 36

i Svalövs kommun serverar vi dagligen god, vällagad och näringsriktig mat
15/8 Måndag: Kycklinglevergryta med svamp & lök, kokt potatis
Dessert: Lingonpäron med vispgrädde

Vecka 33

22/8 Måndag Kycklingfärssås med chili & ingefära, kokt potatis/ris
Dessert: Glassbakelse

Vecka 34

16/8 Tisdag: Fiskgratäng med dill & prästost samt kokt potatis
Dessert: Chokladkaka

23/8 Tisdag: Stekt fisk med ost & persilja serveras med potatismos
Dessert: Bärkräm

17/8 Onsdag: Stekt Wienerkorv med potatismos & bostongurka
Dessert: Jordgubbskräm

24/8 Onsdag: Kokt korv med persiljesås, purjolök & blomkål samt kokt potatis
Dessert: Blåbärssoppa

18/8 Torsdag: Tomatsoppa med rotfrukter & hembakat bröd
Dessert: Bärpaj med vaniljsås

25/8 Torsdag: Grön ärtsoppa med lax & pepparrotsfärskost & dill
Dessert: Pannkakor med sylt & grädde

19/8 Fredag: Biff a la Lindström med gräddsås, bakad potatis & saltgurka
Husets dessert

26/8 Fredag: Chili con carne med ris/potatis
Husets Dessert

20/8 Lördag: Dillkött på svensk fläskbog med örtbakade morötter och kokt potatis
Dessert: Prinsessbakelse

27/8 Lördag: Lättrimmad kolja med skånsk senapssås, gröna ärtor
och örtslungad potatis Dessert: Aprikoshalvor med vispad grädde

21/8 Söndag: Dansk fläskstek med rödkål, sockerstekt potatis,
gräddsås & pressgurka Dessert: Toscapäron med grädde

28/8 Söndag: Helstekt örtkryddad kotlett med pepparsås, klyftpotatis, brytbönor
Dessert: Stekta äpple med vaniljcrème

Veckans alternativ rätt: (Serveras måndag till fredag)
Köttfärslimpa med kokt potatis, gräddsås, lingon & sommarens grönsaker
29/8 Måndag: 						
Chiligratinerad kassler med säsongens grönsaker & kokt potatis
Dessert: Körsbärskräm

Vecka 35

30/8 Tisdag: Stekt fiskfilé med äpple & gräslökssås, kokt potatis
Dessert: Chokladyoghurt med frukt och nötter
31/9 Onsdag: Spaghetti ”Bolognese” på hönsfärs samt riven ost
Dessert: Solskenssoppa
1/9 Torsdag: Minestronesoppa med hembakat bröd
Dessert: Pannkakor med sylt & grädde
2/9 Fredag: Kokt köttkorv med rotmos, ljus gräddsås , grov senap, Husets Dessert
3/9 Lördag: Rimmad fläskbog med pepparrotssås, kokt potatis samt
rostade kålrötter Dessert: Marängtårta
4/9 Söndag: Högrevsgryta med svamp, timjan & lök serveras med kokt potatis
Dessert: Vit chokladmousse
Veckans alternativ rätt: (Serveras måndag till fredag)
Raggmunkar med rimmat sidfläsk och lingon

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)
Köttbullar med gräddsås, potatispuré, lingonsylt

5/9 Måndag Svensk kycklinglårfilé i currysås serveras med ris
Dessert: Drottningkräm

VÄLKOMMEN Till MÅLTIDSSERVICE!

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

Vecka 36

6/9 Tisdag: Pasta med lax & crème fraichesås
Dessert: Citrusmarinerade frukter med vaniljkesella
7/9 Onsdag: Potatisbullar med knaperstekt bacon & lingon
Dessert: Nyponsoppa med kardemummaskorpor
8/9 Torsdag: Ost & skinksoppa med hembakat bröd
Dessert: Pannkakor med sylt & grädde
9/9 Fredag: Köttfärslimpa med gräddsås, kokt potatis, pressgurka & lingon
Husets dessert
10/9 Lördag: Stekt rödspätta, remouladsås, broccoli och ärtor potatis
Dessert: Äppelpaj med kardemummagrädde
11/9 Söndag: Sjömansbiff serveras med rödbetor & inlagd gurka
Dessert: Brulépudding med karamellsås
Veckans alternativ rätt: (Serveras måndag till fredag)
Småländska Isterband med persiljestuvad potatis, senap & rödbetor

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/matgladisvalov

Smaklig måltid önskar vi från
Måltidsservice!

