Matsedel Grundskolan – Vecka 45
Måndag 8/11
Korv stroganoff, bulgur/ ris
Stroganoff med sojakorv, bulgur ris

Tisdag 9/11
Italiensk kycklinggryta med soltorkad tomat, pasta
Italiensk gryta med soltorkad tomat och Quorn, pasta

Onsdag 10/11
Fiskbullar i dillsås, potatis
Quorn och morot i dillsås, potatis

Torsdag 11/11
Högsbosoppa, bröd & mjukost
Tomatsoppa med pasta, bröd & mjukost

Fredag 12/11
Köttfärslimpa, brunsås & potatis
Ugnsfärs på sojafärs, gräddsås, potatis

Vecka 46
Måndag 15/11
Tex mex pytt, salsasås
Tex mex rotfruktspytt, salsasås

Tisdag 16/11
Kött och grönsakssoppa, bröd & mjukost
Blomkålssoppa med potatis, bröd & mjukost

Onsdag 17/11
Pastagratäng med lax
Lasagnette med sojafärs

Torsdag 18/11
Köttbullar, brunsås, potatis, lingon
Falafel, brunsås, potatis, lingon

Fredag 19/11
Kyckling kebab med potatismos, kebabdressing
Quorn kebab med potatismos, kebabdressing

Vecka 47
Måndag 22/11
Ostgratinerad korv, potatismos
Ostgratinerad sojakorv, potatismos

Tisdag 23/11
Kyckling Bangkok, bulgur/ ris
Grönsaksgryta Bangkok, bulgur/ ris

Onsdag 24/11
Fiskgratäng Bonjour, potatis
Grönsaksgratäng Bonjour, potatis

Torsdag 25/11
Krämig broccolisoppa med potatis, bröd & mjukost
Minestronesoppa, bröd & mjukost

Fredag 26/11
Cottage pie (gratäng med potatismos och köttfärsröra)
Cottage pie go vego, med sojafärs

Vecka 48
Måndag 11/10
Pasta kebabinoff
Kebabinoff med grönsaker, pasta

Tisdag 12/10
Potatis och purjolökssoppa, bröd & mjukost
Röd lins- och grönsakssoppa, bröd & mjukost

Onsdag 13/10
Fisk med frasigt täcke, dressing, potatis
Grönsaksbiff caribbean med dressing, potatis

Torsdag 14/10
Fläskköttgryta med äppelsmak, bulgur
Grönsaksgryta med äppelsmak, ris

Fredag 15/10
Lasagnette Paprigano med kyckling
Lasagnette Paprigano med sojabitar
S a l la ds bo r d & b rö d , mj ö l k s e rve ra s va rj e da g ti l l l u nc h e n. M e d r e s e r va tio n f ö r ä n dr i n ga r i me ny n.
S o m ma rlo v!

