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VECKA 39
MÅNDAG 26/9
1) PARKENS WALLENBERGARE på kalvfärs med gräddig skysås, rårörda lingon, gröna ärtor och smörigt potatismos (L)
2) KASSLERGRATÄNG AFRICANA med ananas, banan och curry samt wokade grönsaker och äggstekt ris (fried rice) (G)
3) KEBABPASTA smakrik pasta med skivad nötkebab, lök och tomater i paprika och cremefraiche sås
VEG) STEKTA MOROTSBIFFAR med gräddig skysås, rårörda lingon, gröna ärtor och smörigt potatismos (G)V

TISDAG 27/9
1) HEMLAGADE RAGGMUNKAR med rimmat stekt fläsk, rårivna morötter och lingonsylt
2) GRILLAD KYCKLINGBRÖSTFILÉ i krämig gorgonzolasås med stekta grönsaker samt råstekt potatis a(G)
3) ENGELSK PORTERGRYTA på högrev och höstprimörer, porter samt vinbärsgelé & bakade potatishalvor (G+L)
VEG) ENGELSK PORTERGRYTA på rotfrukter och andra höstprimörer, porter samt vinbärsgelé & bakade potatishalvor (G+L)

ONSDAG 28/9
1) HALSTRAD VITLINGFILÉ fina fisken med kantarellsås samt smörstekta grönsaker och gräslöksslungad kulpotatis (L)
2) FLÄSK SWEET AND SOUR smakrik frasigt fläsk i panna med wokgrönsaker, ananas m.m. samt smakrikt jasminris (G+L)
3) SPAGHETTI BOLOGNESE klassiker med kryddig italiensk köttfärssås och toppad med lagrad italiensk ost och persilja
VEG) SPAGHETTI BOLOGNESE klassiker med kryddig vegofärssås samt toppad med lagrad italiensk ost och persilja

TORSDAG 29/9
1) ITALIENSK MINESTRONESOPPA MED NÖTFÄRS Italiensk smakrik soppa, TUNNA PANNKAKOR med sylt och vispad grädde
2) VÅR EGNA FLÄSKFILÉ PROVENCAL med bladspenat och vitlök i gräddig sås samt grillad tomat och grekisk klyftpotatis (G)
3) KYCKLING ESCALOPE frasigt panerad kycklingfilé med soltorkad tomatsås, ångade grönsaker samt svamprisotto
VEG) ITALIENSK MINESTRONESOPPA MED VEGOFÄRS Italiensk smakrik soppa, TUNNA PANNKAKOR med sylt och vispad grädde

FREDAG 30/9
1) OKTOBERGRATÄNG ”svensk” moussaka på höstprimörer, kryddig köttfärs, tomater, potatis och lagrad ostsås (G)
2) LÅNGBAKAD FLÄSKKOTLETT med, balsamicosky, choronsås (chilibearnaise), grillgrönsaker & råstekt tärnad potatis (G+L)
3) CURRYPASTA pastaspiraler med strimlad kyckling och färgrika wokade grönsaker i krämig mild gul curryså
VEG) OKTOBERGRATÄNG ”svensk” moussaka på höstprimörer, kryddig vegofärs, tomater, potatis och lagrad ostsås (G)

G = Glutenfri L = Låglaktos
VECKANS SALLAD: GREKISKSALLAD MED GREKISK OST, RÖDLÖK, SOLTORKADE TOMATER & OLIVER SAMT VINEGRETTE DRESSING
VECKANS PASTASALLAD: PASTASALLAD MED PESTO, MOZZARELLA, COCKTAILTOMATER OCH LUFTTORKAD SKINKA M.M.

