Meny v 11
Måndag 9 mar

Hemgjord laxpudding serveras med skirat smör

Ost och broccolisås med eller utan rökt skinka serveras med
pasta
Tisdag 10 mar

Bruna bönor med stekt fläsk alternativt vegoprinskorv samt
potatis

Korv serveras med rostad kulpotatis och gurkmajonnäs
Onsdag 11 mar

Bakad ryggfilé av sej alternativt kökets vegetariska biffar, serveras med citronsås samt dillslungad potatis

Coq au vin på kyckling serveras med potatis
Torsdag 12 mar

Gulaschsoppa på vegofärs, serveras med yoghurttopping och
nybakat bröd

Kycklingsoppa med potatis och majs, yoghurttopping och nybakt bröd

Hallonsmulpaj med kokos och vaniljglass
Fredag 13 mar

Hemgjord pannbiff på kycklingfärs med potatis, gräddsås och
pressgurka

Stekt lever med bacon, serveras med stekt lök, gräddsås, kokt
potatis och lingon

På Mötesplatsen kan man alla vardagar avnjuta dagens lunch, inklusive
bröd, smör, sallad samt måltidsdryck för 69:För den sockersugna finns även möjlighet att köpa en kaka eller dessert
till kaffet.
Varmt välkommen önskar Måltidsenheten!

Meny v 12
Måndag 16 mar

Isterband med persiljestuvad potatis & rödbetor

Chili sin carne serveras med ris och krämig färskost
Tisdag 17 mar

Sprödbakad skärgårdstorsk alternativt Kikärtsbiff med potatis
och remouladsås

Pytt i panna med rödbetor och stekt ägg
Onsdag 18 mar

Kökets egna kålpudding med gräddsås och potatis, lingon

Potatisbullar med stekt bacon eller keso och lingonsylt

Torsdag 19 mar

Ärtsoppa med fläskkött och senap, serveras med nybakt bröd

Dillköttsgryta med kyckling och morötter alternativt dillgryta
med Quorn, serveras med potatis

Efterrätt Pannkaka med sylt & grädde
Fredag 20 mar

Oxbringa serveras med rotmos och pepparrotssås

Köttfärssås med spagetti

Italiensk pastasås med smak av chili & oregano, spagetti

På Mötesplatsen kan man alla vardagar avnjuta dagens lunch, inklusive
bröd, smör, sallad samt måltidsdryck för 69:För den sockersugna finns även möjlighet att köpa en kaka eller dessert
till kaffet.
Varmt välkommen önskar Måltidsenheten!

Meny v 13
Måndag 23 mar

Kokt kyckling med currysås och ris, ärtor och morötter

Hemgjorda vegoburgare med bröd, potatismos och coleslaw,
sallad

Tisdag 24 mar

Cajunsk korvgryta med kräftor, serveras med stekt potatis och
gräddfil

Frukostkorv alternativt vegokorv med gräddstuvad spetskål
och potatis, senap
Onsdag 25 mar

Stekt kycklinglårfilé alternativt Åkerbönsnuggets serveras
med tomatsalsa, stekt potatis och rostade rotfrukter

Pocherad torsk med senapssås serveras med kokt potatis
Torsdag 26 mar

Potatis och purjolökssoppa med gröna linser, med yoghurtklick och nybakt bröd

Oxbringa med pepparrotssås och rotmos

Smulpaj med äpple och marsansås
Fredag 27 mar

Fläskkarré med katrinplommon, gräddsås, potatis, äppelmos

Tacos med kyckling eller sojafärs, tortillabröd, vitlökssås,
grönsaker

På Mötesplatsen kan man alla vardagar avnjuta dagens lunch, inklusive
bröd, smör, sallad samt måltidsdryck för 69:För den sockersugna finns även möjlighet att köpa en kaka eller dessert
till kaffet.
Varmt välkommen önskar Måltidsenheten!

Meny v 14
Måndag 30 mar

Stekt falukorv serveras med stuvad vitkål och potatis, senap

Fläsklägg med rotmos

Kökets vegetariska val

Tisdag 31 mar

Panerad torsk alternativt Green Nuggets med potatis och kall
dillsås

Sötsur fläskköttsgryta med ananas och ris
Onsdag 1 apr

Hemgjord pannbiff alternativt sojabullar med potatismos och
gräddsås, pressgurka samt lingon

Stekt sill med potatismos och skirat smör samt lingon
Torsdag 2 apr

Vitkålssoppa med rimmat fläskkött, potatis nybakt bröd

Köttfärslimpa med brunsås och potatis, broccoli, lingonsylt

Tomatsoppa med pasta, yoghurttopping och nybakt bröd

Ostkaka med sylt & grädde

Fredag 3 apr

Hemgjord Wallenbergare med skirat smör och potatismos

Fläskschnitzelnalternativt vegetarisk schnitzel serveras med
gräddsås och potatis, gelé

På Mötesplatsen kan man alla vardagar avnjuta dagens lunch, inklusive
bröd, smör, sallad samt måltidsdryck för 69:För den sockersugna finns även möjlighet att köpa en kaka eller dessert
till kaffet.
Varmt välkommen önskar Måltidsenheten!

