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VECKA 47
G = Glutenfri L = Låglaktos
Välj mat för Tisdag, Onsdag - LEVERANS MÅNDAG 21/11
1) HELSTEKT FLÄSKFILÉ BLACK AND WHITE med tryffel- och bearnaisesås, grillad tomat samt råstekt potatis (G)
2) RIMMAD OXBRINGA med gräddig dijon- och kantarellsås, ångade primörer och smörigt rotmos (G+L)
3) KYCKLINGPASTA ALFREDO med strimlad kyckling, soltorkad tomat, champinjoner m.m. i krämig ostsås
4) ÖRTKRYDDAD KYCKLINGFILÉ med krämig kantarellsås. rostade grönsaker och stekt grönsaksris (G+L)
5) UGNSBRÄSERAD DILLAD LAXFILÉ med krämig hollandaisesås, ångade grönsaker, citron och gräslöksslungad potatis (G+L)
6) VEG) VEGOBURGARE BLACK AND WHITE med tryffel- och bearnaisesås, grillad tomat samt råstekt potatis (G)
7) VEG) STEKT VEGOKORV gratinerad med cheddarost, jalapeno, tomater, serverade m coleslaw, salsa & potatismos (G)
8) KYCKLINGKEBAB SALLAD MED RÖDLÖK OCH PAPRIKA M.M. OCH KEBABDRESSING
9) PASTASALLAD MED KRÄFTSTJÄRTAR, KOKT ÄGG, CITRON, SOJABÖNOR, RÖD PAPRIKA, DILL M.M.
Välj mat för Torsdag, Fredag - LEVERANS ONSDAG 23/11
1) PARKENS HOVMÄSTARBIFFAR färsbiffar m dijonsenap, persilja samt svampsås, skogsbärssylt & rostad potatis (G+L)
2) KINAGRYTA strimlad biff, bambuskott, minimajs och vattenkastanjer m.m. i soja/svampsås samt kokt ris (G+L)
3) HEMLAGADE RAGGMUNKAR med rimmat stekt fläsk, rårivna morötter och lingonsylt (L)
4) SPRÖDBAKAD ALASKAFILÉ med tartardressing, citron, ångade grönsaker och dillslungad delikatesspotatis a
5) SESAMSTEKT JAPANSK KYCKLINGBRÖST m wokade grönsaker och cashewnötter samt apelsinskysås & basmatiris (G+L)
6) VEG) KINAGRYTA strimlad biff, bambuskott, minimajs och vattenkastanjer m.m. i soja/svampsås samt kokt ris (G+L)
7) VEG) SESAMSTEKT QUORN med wokade grönsaker och cashewnötter i apelsinskysås samt basmatiris (L)
8) KYCKLINGKEBAB SALLAD MED RÖDLÖK OCH PAPRIKA M.M. OCH KEBABDRESSING M.M.
9) PASTASALLAD MED KRÄFTSTJÄRTAR, KOKT ÄGG, CITRON, SOJABÖNOR, RÖD PAPRIKA, DILL M.M.
Välj mat för Lördag, Söndag, Måndag - LEVERANS FREDAG 25/11
1) DANSK SJÖMANSBIFF (skivad potatis, lök, mustig portersky, hackad biff ) samt inlagd smörgåsgurka (G+L)
2) RIMMAD FLÄSKLÄGG klassiker m. persilje-pepparrotssås samt ångade grönsaker & bakad potatis & rotfrukter (G+L)
3) LYXIG HUMMERSOPPA med räkor, vitfisk, färsk dill och ägg samt TUNNA PANNKAKOR med sylt & vispad grädde
4) NATTBAKAD SKÅNESTEK äppelspäckad mör karré m gräddskysås, ångade finprimörer samt rostad potatis (G+L)
5) GRÄDDSTUVAD PYTT I PANNA parkens egen stuvade ox- och fläskpytt med inlagda rödbetor och stekt ägg (G+L)
6) VEG) DANSK SJÖMANSBIFF (skivad potatis, lök, mustig portersky, hackad vegobiff ) samt inlagd smörgåsgurka (G+L)
7) VEG) GRÄDDSTUVAD PYTT I PANNA parkens egen stuvade vegopytt med inlagda rödbetor och stekt ägg (G+L)
8) KYCKLINGKEBAB SALLAD MED RÖDLÖK OCH PAPRIKA M.M. OCH KEBABDRESSING M.M.
9) PASTASALLAD MED KRÄFTSTJÄRTAR, KOKT ÄGG, CITRON, SOJABÖNOR, RÖD PAPRIKA, DILL M.M.
Då leveranser i vissa fall kan ske på eftermiddagen/kvällen så rekommenderar vi beställning av matlådor för kommande
dagar (istället för att äta maten samma dag som den levereras).
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