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

VÄLKOMMEN Till MÅLTIDSSERVICE!
18/7 Måndag: Svensk kycklinglårfilé, rotfrukter & currysås, ris/potatis   Vecka 29 
Dessert: Chokladcrème med röda vinbär
                                                                                                                                                     
19/7 Tisdag: Fiskgryta med tomat & fänkål serveras med vitlöksmajonnäs & kokt 
potatis Dessert: Citrusmarinerade frukter med vaniljkesella

20/7 Onsdag: Pannbiff med brynt lök, gräddsås, kokt potatis & lingon 
Dessert: Solskenssoppa
                                                                           
21/7 Torsdag: Ost & skinksoppa med hembakat bröd  
Dessert: Pannkakor med sylt & grädde
         
22/7 Fredag: Potatisbullar med knaperstekt bacon & lingon                                  
Husets dessert  

23/7 Lördag: Stekt rödspätta med remouladsås, broccoli & ärtor                                                        
Dessert: Budapestbakelse                 
                         
24/7 Söndag: Kålpudding med gräddsås, kokt potatis och rårörda lingon                              
Dessert: Chokladgratinerade bär      

Veckans alternativ rätt:  (Serveras måndag till fredag) 
Småländska Isterband med persiljestuvad potatis, rödbetor & senap                                                                                    
                        

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: 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

Följ oss på Facebook 
www.facebook.com/matgladisvalov

25/7 Måndag Korv Stroganoff med ris/potatis                                 Vecka 30
Dessert: Blåbärssoppa
            
26/7 Tisdag: Stekt fisk med kall citronsås, rosmarinbakade tomater, kokt potatis                     
Dessert: Mangokräm    
                           
27/7 Onsdag: Köttfärsgryta med grönsaker, kokt potatis 
Dessert: Glassbakelse
                 
28/7 Torsdag: Gratinerad kassler på purjolöksbädd, kokt potatis                                     
 Dessert: Rabarberpaj med vaniljsås
                                                                      
29/7 Fredag: Bruna bönor med stekt rimmat fläsk 
Husets Dessert                                                                                                      

30/7 Lördag: Revben med gräddsås, potatis, hemkokt rödkål och äpplemos 
Dessert: Chokladpannacotta, vispgrädde  

31/7 Söndag: Helstekt kotlettrad med dragonsås & klyftpotatis 
Dessert: Jordgubbsmousse              
 
Veckans alternativ rätt:  (Serveras måndag till fredag) 
Kyckling och broccoli paj med västerbottensost och sommargrönsaker

 1/8 Måndag:                                   Vecka 31
Spaghetti med kycklingfärssås serveras med riven hårdost  Dessert: Hallonkräm
                                                                                                       
2/8 Tisdag: Stekt Sejrygg med hackat ägg, dill& skirat smör samt örtslungad potatis        
 Dessert: Somrig melon & vindruvssallad      
                  
3/8 Onsdag: Frikadeller med currysås lökfrästa ärtor & potatis 
Dessert: Blåbärsglass med goda tillbehör

4/8 Torsdag: Kyckling med paprikasås serveras med ris/kokt potatis 
Dessert: Frödinge ostkaka med sylt och grädde 

5/8 Fredag:  Griljerad fläsksida med kålsallad, gurkyoghurt & rostad potatis 
Husets Dessert                        

6/8 Lördag: Fiskgratäng med hummersås, hyvlad fänkål,  morot och räkor, kokt 
potatis Dessert: Cheesecake    

7/8 Söndag: Wallenbergare med skirat smör, potatismos, rårörda lingon & gröna 
ärtor Dessert: After Eight päron med lättvispad grädde

Veckans alternativ rätt: (Serveras måndag till fredag) 
Korv med persilje & pepparrotssås, färska grönsaker & örtslungad potatis

8/8 Måndag Stekt lunchkorv med senapsstuvad potatis & betor     Vecka 32
Dessert: Drömrulltårta                                                   
       
9/8 Tisdag: Stekt fiskfilé med örtsås, gröna bönor & kokt potatis 
Dessert:  Änglamat    

10/8 Onsdag: Kycklinggratäng   
Dessert:  Bakade rabarber kakcrunch & grädde 

11/8 Torsdag: Köttfärssoppa med vitkål, hembakat bröd                 
Dessert: Pannkakor med sylt & grädde         
         
12/8 Fredag: Korvgryta med paprika & purjolök serveras med ris/kokt potatis   
Husets dessert   
      
13/8 Lördag: Kycklingklubba med gräddsås, kokt potatis, gelé & pressgurka 
Dessert: Ananaspaj med grädde

14/8 Söndag:  Örtkryddad karré med kryddsmör, skysås, potatisterrin & rostad 
palsternacka Dessert: Citronkräm med blåbär

Veckans alternativ rätt:  (Serveras måndag till fredag) 
Skånsk äggakaka med knaperstekt sidfläsk & lingon

  

Smaklig måltid önskar vi från
Måltidsservice! 

Vecka 29 - 32Vecka 29 - 32
                         Äldreomsorgen 2022                                  


