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VECKA 43 

MÅNDAG 25/10 
1) FEMÖRING hackebiff med löksymfoni, stekt ägg, gräddskysås samt pressgurka och smörslungad potatis  (G+L) 
2) KASSLERGRATÄNG AFRICANA med ananas, skivad banan i kokosmjölk och curry samt wokgrönsaker och paprikaris (G) 
3) PASTAGRATÄNG BOLOGNA smakrik italiensk pasta med rökt skinka, lök och tomater samt lagrad ostsås 
VEG) PASTAGRATÄNG BOLOGNA smakrik italiensk pasta med selleri, morot, lök och tomater m.m. samt lagrad ostsås 

TISDAG 26/10    
1) HEMLAGADE RAGGMUNKAR med rimmat stekt fläsk, rårivna morötter och lingonsylt (L) 
2) SCHWEIZERSCHNITZEL ost och skinfylld schnitzel med apelsinskysås, ångade grönsaker och rostad potatis     
3) FLYGANDE JAKOB klassisk kycklingpanna med bacon, jordnötter, banan och smakrik chiligräddsås samt kokt ris (G+L) 
VEG) HEMLAGADE RAGGMUNKAR med marinerad stekt halloumiost, rårivna morötter och lingonsylt    

ONSDAG 27/10   
1) FISKPICCATA ostpanerad fiskfilé med gräddig tomat och hummersås samt ångade primörer och krämigt saffransris   
2) PEPPARROTSKÖTT klassisk långkok på högrev, smakrika rotfrukter i grädd/pepparrotssås samt dillslungad potatis  (G+L) 
3) OXFILÉPASTA Pastarör med strimlad oxfilé, champinjoner, grädde och lök i smakrik cheddarostsås    
VEG) VEGE-PICCATA ostpanerad aubergine med gräddig tomat & hummersås samt ångade primörer & krämigt saffransris   

TORSDAG 28/10  
1) KRÄMIG POTATIS OCH PURJOLÖKSSOPPA toppad med rostad bacon samt TUNNA PANNKAKOR med sylt & vispad grädde   
2) FALUKORVSGRATÄNG med tomater, zucchini, rödlök samt senapsgrädde, gratinerad med lagrad ost och potatismos (G)   
3) KEBABTALLRIK marinerad stekt nötkebab med medelhavsgrönsaker, tomatsalsa, tzatziki och pommes chateau (G) 
VEG) KRÄMIG POTATIS & PURJOLÖKSSOPPA toppad med rostad lök samt TUNNA PANNKAKOR med sylt & vispad grädde   

FREDAG 29/10   
1) PANNBIFF BLACK AND WHITE nötfärsbiffar med tryffelsås och bearnaise, grillgrönsaker samt rostad potatis  (G+L) 
2) GOTLÄNDSKA ISTERBAND klassiker serverad med inlagda skivade rödbetor samt krämig persiljestuvad potatis (L) 
3) PARKENS ITALIENSKA KYCKLINGPASTA med smakrik sås på soltorkade tomater, vitlök, parmesan och grädde m.m. 
VEG) VEGOBIFF BLACK AND WHITE grönsaksbiffar med tryffelsås och bearnaise, grillgrönsaker samt rostad potatis (G+L)  
 
VECKANS SALLAD: KÖKSMÄSTARENS SALLAD MED SKIVAD KYCKLING, GREKISK OST OCH OLIVER M.M,  
VECKANS PASTASALLAD:  AMERIKANSK PASTASALLAD MED OST, SKINKA, MAJS OCH ANANAS M.M. SAMT RHODE ISLAND DRESSING.
  
G = Glutenfri L = Låglaktos 


