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VECKA 25
G = Glutenfri L = Låglaktos

Välj mat för Tisdag, Onsdag, Torsdag - LEVERANS MÅNDAG 20/6
1) FLÄSKKOTLETT OSCAR med rödvinssky, bearnaisesås, toppat med räkor & sparris serverat med stekt potatis (G+L)
2) TACOGRATÄNG Texmex nötfärsgratäng med paprika, lök, majs, creme fraiche samt guacamolekräm, nachos och ris (G)
3) GORGONZOLAPASTA pasta penne med strimlad skinka, bacon och champinjoner i krämig gorgonzolasås
4) UGNSBAKAD KYCKLING med soltorkad tomatsås, grillgrönsaker och buljongkokt smakrikt basmatiris (G+L)
5) FISKFILÉ BLIDBERG bearnaise och sparrisgratinerad fiskfilé serverad med champinjonsås och dillslungad potatis (G+L)
6) FISKFILÉ BLIDBERG bearnaise och sparrisgratinerad fiskfilé serverad med champinjonsås och dillslungad potatis (G+L)
7) VEG) GORGONZOLAPASTA pasta penne med strimlad rödlök, paprika och champinjoner m.m. i krämig gorgonzolasås
8) VEG) TACOGRATÄNG Texmex vegofärsgratäng m paprika, lök, majs, creme fraiche, guacamolekräm, nachos & ris (G)
9) VEG) VEGOBURGARE OSCAR med rödvinssky, bearnaisesås, toppat med räkor & sparris serverat m stekt potatis (G+L)
Välj mat för Fredag, Lördag, Söndag, Måndag - LEVERANS TORSDAG 23/6
1) KEBABTALLRIK smakrik karrékebab med grillgrönsaker, varm ajvarsås och tzatziki samt klyftpotatis (G)
2) UGNSBAKAD KYCKLING PROVENCAL färskostspäckad m skysås, marinerade romanabönor och krämig risotto (G)
3) GRÄDDSTUVADE MAKARONER med bräckt falukorv och smakrik tomat och salladslöks-salsa samt äggröra (L)
4) JORDÄRTSKOCKSSOPPA toppad med rostad bacon samt TUNNA PANNKAKOR med sylt & vispad grädde
5) MIDSOMMARTALLRIK prinskorv, köttbullar, grillkarré, skinka, färskpotatis samt ägghalva & inlagd sill (G)
6) HELSTEKT FLÄSKFILÉ PROVENCAL med bladspenat, tomat och vitlök samt grillgrönsaker och råstekt potatis (G+L)
7) VEG) GRÖNSAKSBIFFAR PROVENCAL med bladspenat, tomat och vitlök samt grillgrönsaker och råstekt potatis (G+L)
8) VEG) GRÄDDSTUVADE MAKARONER med bräckt vegokorv och smakrik tomat och salladslöks-salsa samt äggröra (L)
9) VEG) JORDÄRTSKOCKSSOPPA toppad med rostad lök samt TUNNA PANNKAKOR med sylt & vispad grädde
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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