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VECKA 23
G = Glutenfri L = Låglaktos
MAT FÖR Tisdag, Onsdag - LEVERANS MÅNDAG 7/6
1) SKOMAKARLÅDA skivad långkokt porterstek med rödvinssås, bacon och purjolök samt persiljespetsat potatismos (G+L)
2) GRATINERAD FRUKOSTKORV med tomat, bostongurka, senap, lök och tomatssalsa med strimlad ägg samt stekpotatis (G)
3) KYCKLINGPASTA A LA KING sås på strimlad grillad kyckling, champinjoner, paprika och grädd-creme fraiche
4) ÄGG OCH PERSILJEBAKAD FISKFILÉ med krämig sås på vitvin och grädde samt grillad tomat och dillslungad potatis (G+L)
5) CEVAPCICI grillade färsjärpar med cremefraiche och paprikasås, rostade primörer och smakrikt pilaffris (G)
6) VEG) SKOMAKARLÅDA vegobiff med rödvinssås, champinjoner och purjolök samt persiljespetsat potatismos (G+L)
7) VEG) VEGOBITES friterade med cremefraiche och paprikasås, rostade primörer och smakrikt pilaffris (G)
8) KÖKSMÄSTARENS SALLAD MED SKIVAD KYCKLING, GREKISK OST OCH OLIVER …
9) KRÄMIG PASTASALLAD MED STRIMLAD ROSTBIFF, SOLTORKADE TOMATER OCH RÖDLÖK M.M.
MAT FÖR Torsdag, Fredag - LEVERANS ONSDAG 9/6
1) FEMÖRING hackebiff med löksymfoni, stekt ägg, grädd-skysås samt smörgåsgurka och smörstekt potatis (G+L)
2) KEBABPANNA strimlad gyroskebab och medelhavsgrönsaker, tzatziki, tomatsalsa samt turkiskt pilaffris (G)
3) HEMLAGADE RAGGMUNKAR med rimmat stekt fläsk, rårivna morötter och lingonsylt (L)
4) PEPPARROTSKÖTT klassiskt långkok på högrev, smakrika rotfrukter i gräddig pepparrotssås samt dillkokt potatis (G+L)
5) GRILLAD KYCKLINGBRÖST i krämig gorgonzolasås med svamp och purjolök samt råstekt potatis (G+L)
6) VEG) PARKENS KEBABPANNA vegetarisk kebab och medelhavsgrönsaker, tzatziki, tomatsalsa samt turkiskt pilaffris (G)
7) VEG) PEPPARROTSGRYTA med sommarprimörer och vegobites i gräddig pepparrotssås samt dillkokt potatis
8) KÖKSMÄSTARENS SALLAD MED SKIVAD KYCKLING, GREKISK OST OCH OLIVER …
9) KRÄMIG PASTASALLAD MED STRIMLAD ROSTBIFF, SOLTORKADE TOMATER OCH RÖDLÖK M.M. .
MAT FÖR Lördag, Söndag, Måndag - LEVERANS FREDAG 11/6
1) PANERAD RÖDSPÄTTAFILÉ fina fisken med dansk remouladsås, ångade primörer, citron och delikatesspotatis
2) FLYGANDE JAKOB klassisk kycklingpanna med bacon, jordnötter, banan och smakrik chiligräddsås samt kokt ris (G+L)
3) GAMMALDAGS KÖTTBULLAR i klassisk brunsås med stuvade makaroner samt smakrik tomat och grönsaksröra (L)
4) KRÄMIG SKOGSSVAMPSOPPA toppad med rostad lök och rökt kalkon samt TUNNA PANNKAKOR med sylt & vispad grädde
5) FLÄSKNOISETTE OSCAR med Madeirasky, bearnaisesås, toppad med räkor & sparris samt klyftad ugnspotatis (G+L)
6) VEG) VEGETARISKA KÖTTBULLAR i klassisk brunsås med stuvade makaroner samt smakrik tomat och grönsaksröra (L)a
7) VEG) KRÄMIG SKOGSSVAMPSOPPA toppad med rostad lök samt TUNNA PANNKAKOR med sylt & vispad grädde
8) KÖKSMÄSTARENS SALLAD MED SKIVAD KYCKLING, GREKISK OST OCH OLIVER …
9) KRÄMIG PASTASALLAD MED STRIMLAD ROSTBIFF, SOLTORKADE TOMATER OCH RÖDLÖK M.M.

Då leveranser i vissa fall kan ske på eftermiddagen/kvällen så rekommenderar vi beställning av
matlådor för kommande dagar (i stället för att äta maten samma dag som den levereras).
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