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VECKA 38
MÅNDAG 19/9
1) GREKISKA FÄRSBIFF med rostad paprikasås samt tzatziki, stekta grönsaker och smakrik grekisk potatis (G)
2) MEDELHAVSGRATINERAD FALUKORV med ratatouillé (grönsakssalsa) samt parkens krämiga potatisgratäng (G)
3) FLÄSKFILÉPASTA pastaspiraler med strimlad fläskfilé, champinjoner och lök m.m. i krämig grädd- och sojasås (L)
VEG) VEGETARISK BIFF med rostad paprikasås samt tzatziki, stekta grönsaker och smakrik grekisk potatis (G)V

TISDAG 20/9
1) HEMLAGADE RAGGMUNKAR med rimmat stekt fläsk, rårivna morötter och lingonsylt
2) SOTAD MARINERAD KYCKLINGFILÉ med sås på soltorkad tomatsås samt grillgrönsaker och ugnsrostad potatis a(G+L)
3) UNGERSK GULASCHGRYTA mustig köttgryta på högrev, chorizo, paprika & lök samt cremefraiche & buljongkokt ris (G)
VEG) HEMLAGADE RAGGMUNKAR med stekt fejcon (vegetarisk ”bacon”), rårivna morötter och lingonsylt

ONSDAG 21/9
1) FISKGRATÄNG BORDELAISE med frasigt ost & persiljetäcke samt vitvinssås, ångade primörer och gräslöksslungad potatis
2) SKÅNESTEK nattbakad karré späckad m äpple samt skysås, äppelmos, ugnsrostade rotfrukter & ugnsbakad potatis (G+L)
3) SPAGHETTI CARBONARA EL CLASSICO med rökig bacon, lök, vitlök och svamp i krämigaste parmesanost såsen
VEG) SPAGHETTI CARBONARA EL CLASSICO med rökig fejcon, lök, vitlök och svamp i krämigaste parmesanost såsen

TORSDAG 22/9
1) KLASSISK ÄRTSOPPA MED RIMMAT FLÄSK samt FRASIGA TUNNA PANNKAKOR med sylt & vispad grädde
2) PICCATA MILANESE parmesanpanerad fläskfilé m gräddig tomatsås, ångade gröna ärtor, citron & buljongkokt ris
3) FÅGELBO klassiker på hackad nötfärsbiff med gratinerat mos, svampstuvning, madeirasås och stekt potatis (G+L)
VEG) KLASSISK ÄRTSOPPA MED FRANSKA ÖRTER samt FRASIGA TUNNA PANNKAKOR med sylt & vispad grädde

FREDAG 23/9
1) GRILLTALLRIK med cevapcici, kycklingklubba, grillkarré, majskolv samt ajvarsås, coleslaw & klyftad potatis (G)
2) SKOMAKARLÅDA på tunnskivad rostbiff med rödvinssås, bacon och purjolök samt smörigt potatismos (G+L)
3) VÄSTERBOTTENGRATINERADE MAKARONER med stekt prinskorv och krämig äggröra samt smakrik grönsakssalsa
VEG) SKOMAKARLÅDA med skivad quorn samt rödvinssås, bacon och purjolök och smörigt potatismos (G+L)

G = Glutenfri L = Låglaktos
VECKANS SALLAD: AMERIKANSK SALLAD MED RÖKT SKINKA, STRIMLAD OST, MAJS, ANANAS M.M. SAMT THOUSAND ISLAND DRESSING
VECKANS PASTASALLAD: KRÄMIG PASTASALLAD MED GRILLAD KYCKLING, CURRY, KÖRSBÄRSTOMATER OCH PAPRIKA M.M.

