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Måndag
#Error Grönsaksbullar med vitlöksyoghurt och bulgur

Köttbullar med brunsås, potatis och lingonsylt

Grynsallad med ugnsrostade rödbetor och fetaost

Tisdag

Quorngulasch med potatis/ bulgur

Gulaschgryta med potatis / bulgur

Nudelsallad med kyckling

Onsdag

Broccoligratäng

Hot cod (stekt fisk) med korvbröd och aioli, potatismos

Matvetesallad med ägg

Torsdag

Couscous-schnitzel, kall bearnaisesås & klyftpotatis

Fredag

Veg. Tacosoppa med cremefraicheklick

Tacosoppa med cremefraicheklick

Surprise
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Måndag
#Error Karlbergs pastasås med cellentani, riven ost och kryddiga frön

Krämig Kycklinggryta med curry, pasta

Pastasallad med bacon

Tisdag

Kikärtsbiff och potatisgratäng

Kassler och potatisgratäng, vitlöksrostade morötter

Grynsallad med fetaostkräm och rostade pumpakärnor

Onsdag

Quorngryta med majs och fetaost, potatis

Fiskbullar i dillsås, potatis, ärter

Bulgursallad med melon, ruccola och fetaost

Torsdag

Veg. Lasagne

Lasagne

Kycklingsallad med bacon och ceasardressing

Fredag

Potatisbullar med lingonsylt /krämig lingon- & örtyoghurt

Potatisbullar / Blodpudding, lingonsylt / keso / lingon- & örtyoghurt

Surprise
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Måndag
#Error Dragonsås med pasta, riven ost och kryddiga rostade frön

Pasta med Ost- och skinksås

Broccolisallad med rostad sötpotatis

Tisdag

Tacopastalåda toppad med nachochips, gräddfil

Kryddig Fiskgratäng med kokt potatis

Ost- och skinksallad 

Onsdag

Kryddig quorngryta, havreris

Köttgryta med morot och champinjoner, potatis, ugnsrostade rödbetor

Räksallad

Torsdag

Caribbeanbiff med varm citronsås och potatis

Stekt rödspätta med varm citronsås, potatis och citron

Kycklingsallad

Fredag

Veg. Cowboysoppa

Cowboysoppa

Surprise
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Måndag
#Error Lov

Tisdag

Lov

Onsdag

Lov

Torsdag

Lov

Fredag

Lov
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Måndag
#Error Lov

Tisdag

Grönsaksgratäng

Fiskpudding med skirat smör, potatis och ärter

Kycklingsallad med ceasardressing

Onsdag

Champinjon- och tomatsås med spenat, pasta

Pasta med kycklingsås, riven ost

Grynsallad med fetaostkräm och rostade pumpakärnor

Torsdag

Grönsaksbullar med vitlöksyoghurt och bulgur

Köttbullar med brunsås, potatis och lingonsylt

Kökets kreativa sallad

Fredag

Tomatsoppa med korvslantar- Bygg din egen // Fralla & ost

Surprise
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Måndag
#Error Veg. Chili sin carne med ris

Chili con carne med ris

Kökets kreativa sallad

Tisdag

Caribbeanbiff med kall sås och potatis

Stekt torskfilé med kall sås och potatis 

Pastasallad med skinka

Onsdag

Quorngulasch med potatis/ bulgur

Gulaschgryta med potatis / bulgur

Quinoasallad med krispiga grönsaker

Torsdag

Lasagne med ost och solroskärnor 

Kokt sej med ägg- och persiljesås, potatis, kokta ärtor

Bulgursallad med melon, ruccola och fetaost

Fredag

Vegetarisk Stroganoff med havreris

Kycklingkorv-stroganoff med havreris

Surprise
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Måndag
#Error Spaghetti med quornfärssås, riven ost

Spaghetti med köttfärssås, riven ost, kryddrostade frön

Grynsallad med ugnsrostade rödbetor och fetaost

Tisdag

Indisk grönsakssymfoni med tortillabröd och mangodressing

BBQ Fajita med tortillabröd  gräddfil

Surprise

Onsdag

Quorngryta med majs och fetaost, potatis

Fiskbullar i dillsås, potatis, ärter

Matvetesallad med ägg

Torsdag

Couscous-schnitzel, kall bearnaisesås & klyftpotatis

Fredag

Höstens primörsoppa, smörgås 

Surprise
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Måndag
#Error Pulled BBQ vego med pitabröd, sallad och dressing

Krämig Kycklinggryta med curry, pasta

Rostad broccolisallad med fetaost och sötpotatis

Tisdag

Kikärtsbiff och potatisgratäng, vitlökssrostade morötter

Kassler och potatisgratäng, vitlökssrostade morötter

Matvetesallad med ägg

Onsdag

Broccoligratäng, potatis

Hot cod (stekt fisk) med korvbröd och aioli, potatismos

Ost- och skinksallad 

Torsdag

Grönsakspytt

Pytt i panna

Grynsallad med fetaostkräm och rostade pumpakärnor

Fredag

Vegetarisk Cowboysoppa, smörgås

Cowboysoppa, smörgås

Surprise
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Måndag
#Error Pasta med ost- och grönkålssås, toppas med rostade frön

Pasta med Ost- och skinksås

Kökets kreativa sallad

Tisdag

Broccolimedaljong med grön örtsås och potatismos

Stekt sej med grön örtsås och potatismos

Pastasallad med skinka

Onsdag

Grönsaksnuggets med currysås och ris / couscous

Chicken nuggets med currysås och ris / couscous

Torsdag

Pasta- och broccoligratäng 

Fiskgratäng Bonjour, kokt potatis, broccoli

Pastasallad med pesto och kidneybönor

Fredag

Vintrig bondsoppa, smörgås 

Surprise
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Måndag
#Error Dragonsås med pasta, riven ost och kryddiga rostade frön

Pasta med bacon- och champinjonsås

Kycklingsallad med pasta och quinoa

Tisdag

Greenburger, kall dillsås med citron och vitlök, potatis

Stekt sej, kall dillsås med citron och vitlök, potatis 

Ost- och skinksallad 

Onsdag

Litet Julbord

Torsdag

Falafel med green garlicsås och potatismos

Varmkorv med potatismos & grillgurka

Matvetesallad med ägg

Fredag

Ärtsoppa

Pannkaka med sylt/bär och keso

Surprise
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Måndag
#Error Potatisbullar med keso, lingonsylt /krämig lingon- & örtyoghurt

Potatisbullar / Blodpudding, lingonsylt / keso / lingon- & örtyoghurt

Surprise

Tisdag

Risgrynsgröt, saftsås, smörgås med ost, frukt

Risgrynsgröt, saftsås, smörgås med skinka

Surprise

Onsdag

Lov

Torsdag

Lov

Fredag

Lov
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Måndag
#Error Lov

Tisdag

Lov

Onsdag

Lov

Torsdag

Lov

Fredag

Lov


