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VECKA 42 

MÅNDAG 18/10 
1) BACONLINDAD WIENERFÄRSLIMPA med grönpepparsås samt lingonsylt och rostade småpotatisar  (G+L) 
2) TANDORIKYCKLING med gurkraita, indisk skysås samt kryddiga grönsaker och buljongkokt basmatiris (G) 
3) VÄSTKUSTPASTAGRATÄNG krämig pasta med havets frukter (skaldjur/fisk) och grönsaker i ost och hummersås 
VEG) FALAFEL med gurkraita, indisk skysås samt kryddig blomkål och buljongkokt basmatiris (G) 

TISDAG 19/10    
1) HEMLAGADE RAGGMUNKAR med rimmat stekt fläsk, rårivna morötter och lingonsylt (L) 
2) ENGELSK PORTERGRYTA på viltkött och andra grönsaker, timjan och porter samt rårörda lingon och potatismos   (G+L) 
3) CHICKEN SOUVLAKI kycklingspett med krämig paprikasås, rostade grönsaker, tzatziki och grekisk ugnspotatis (G) 
VEG) VEGETARISKA GRILLSPETT med krämig paprikasås, rostade grönsaker, tzatziki och grekisk ugnspotatis  (G) 

ONSDAG 20/10   
1) MANDELPANERAD FISK med skagendressing, citron, smörslungade grönsaker samt dill-sauterad kulpotatis   
2) OKTOBERGRATÄNG ”svensk” moussaka på höstprimörer, kryddig köttfärs, tomater och lagrad ostsås  (G) 
3) FLÄSKFILÉPASTA med strimlad fläskfilé, champinjoner och purjolök i soja och gräddsås  (L) 
VEG) OKTOBERGRATÄNG ”svensk” moussaka på höstprimörer, kryddig köttfärs, tomater och lagrad ostsås (G)   

TORSDAG 21/10  
1) KLASSISK ÄRTSOPPA med rimmad fläskbog samt TUNNA PANNKAKOR med sylt & vispad grädde   
2) STEKT MARINERAD GRILLKARRÉ med champinjonsås, stekta grillgrönsaker samt timjansstekt kulpotatis (G+L)   
3) BIFF STROGANOFFGRYTA strimlad ryggbiffsgryta, lök och paprika med gräddfil, basmatiris och saltgurka (G) 
VEG) STEKT GRÖNSAKSBIFF med champinjonsås, ugnsrostade primörer samt timjansstekt kulpotatis (G+L) 

FREDAG 22/10   
1) LÅNGBAKAD FLÄSKKOTLETT med balsamicoskysås, rostade primörer och smakrik fransk potatisgratäng  (G) 
2) MOZZARELLA & TOMATÖVERBAKAD KYCKLING med soltorkad tomatsås, äggstekt broccoli/blomkål samt råstekt potatis (G) 
3) PASTA SALSICCIA spaghetti med krämig och mild pastasås på strimlad salsicciakorv, tomater, lök m.m. och grädde (L)  
VEG) MOZZARELLA & TOMATÖVERBAKAD VEGOBIFF m soltorkad tomatsås, äggstekt broccoli/blomkål samt råstekt potatis (G)  
 
VECKANS SALLAD: KYCKLINGKEBAB SALLAD MED RUCCOLA, RÖDLÖK, PAPRIKA M.M. OCH KEBABDRESSING  
VECKANS PASTASALLAD:  KÖKSMÄSTARENS PASTASALLAD M TUNNSKIVAD PASTRAMI AV BRISKET SAMT PESTO OCH SOLTORKAD TOMAT.
  
G = Glutenfri L = Låglaktos 


