HÖSTTERMINEN 2020

SKOLRESTAURANGENS MENY				

Varje dag serveras en varierad salladsbuffé, hårt bröd, bordsmargarin, mjölk och vatten
SMAKLIG MÅLTID!
Med reservation för ändringar!

KOSTSERVICE

Skolrestaurangen tillhör kostservice,
en verksamhet som erbjuder god,
nyttig och vällagad mat.
Med stort engagemang, kompetens
och vänligt bemötande sätter vi dig
som gäst i centrum.

VAD BLIR DET FÖR MAT?

Sök och ladda ner ”AivoMenu” i respektive
app-butik så kan du enkelt ha koll på vad det
blir för mat på din skola.

PÅ MATSEDELN

Då serveras ett alternativ
och det är alltid vegetariskt!

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR
Finns behov av specialkost
så kontakta skolsköterskan.
Frågor angående matsedeln kan
ställas till kostservice, 0651 – 186 84.
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17/8-21/8
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7/9-11/9

måndag Sommarlov..

måndag Rotmos/potatismos,köttkorv/kycklingkorv

tisdag

tisdag

Rotmos/potatismos, veg grillkorv

Sommarlov

Pizzafärs i ugn, tomatsås, ris/matvete
Caribeanbiff, tomatsås, ris/matveter

onsdag Skolrestaurangens somriga buffé

onsdag Tacobuffé

torsdag Tunna pannkakor, sylt, grädde

torsdag Toscanasoppa, bröd, ost

fredag

fredag

Indisk gryta, rostade kikärter, ris

TexMexbiff, tzatsiki, stekt potatis
Fyllda paprikahalvor
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24/8-28/8

Grönsaksnuggets, kall sås,potatis,broccoli
Kebabgryta, ris
Jambalaya

måndag Blodpudding, lingonsylt, keso

måndag Pasta, ost och skinksås

tisdag

tisdag

Potatisbullar, lingonsylt, keso

Korv Stroganoff, ris/matvete
Veg. korv Stroganoff, ris/matvete

14/9-18/9
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Pasta, ost och broccolisås
Sussies köttfärsgryta, ris
Veg. vårrulle, sötsur sås, ris

onsdag Veg. schnitzel, potatisgratäng,

onsdag Tomatsoppa, bröd, pålägg, frukt

torsdag Kyckling Bonjour, potatis

torsdag Kycklingköttbullar, sås, potatis

fredag Lasagnettgratäng

fredag Korvbuffé, potatismos

färsk broccoli

Bonjourgratinerade grönsaker, potatis
Veg. lasagnettgratäng
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31/8-4/9

Veg.gulacshsoppa, bröd, ost, frukt

Krämig veg.gryta, potatis, broccoli
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måndag Stuvade makaroner, stekt korv

måndag Chili con carne, ris

tisdag

tisdag

Makaroner, stekt veg. grillkorv
Indisk kycklinggryta, ris/bulgur
Veg.biff, apelsinsås, bulgur/ris

21/9-25/9

Rotfruktsmedaljonger, sweetchilisås, ris
Stekt fläsk, palt/potatis, vit sås
Potatis o vegfärsfrestelse

onsdag Het morotssoppa, bröd, pålägg, frukt

onsdag Hedvigsoppa, bröd, ost, frukt (grön)

torsdag Skinkgratäng, potatis

torsdag Stuvade makaroner, stekt korv

fredag Spagetti, köttfärssås

fredag Italiensk kyckling, pasta

Lins o pastasoppa, yoghurt, bröd,ost,frukt
Exotisk blomkålscurry, sojabönor, potatis

Spagetti, tomatsås

Rödbetor med fetaost, kall sås, potatis
Het grönsakssås, pasta
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28/9-2/10
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måndag Ugnspannkaka, lingonsylt

måndag Lasagnettgratäng

tisdag

tisdag

Couscouspytt, vitlökssås

Skinkfrestelse
Veg. TexMexgratäng

19/10-23/10

Köttfärsbiff, tomatsås, vitlökssås, pasta
Falafel, tomatsås, vitlökssås, pasta

onsdag Spagetti, köttfärssås

onsdag Minestronesoppa, bröd, ost, frukt

torsdag Norrlandsgryta, potatismos

torsdag Tacobuffé

fredag

fredag

Spagetti, veg. färssås

Höstsoppa, bröd, ost, frukt

Grönsaksburgare, potatismos
Kyckling, apelsinsås, ris/bulgur
Morotsgulasch, bönmix, ris/bulgur
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5/10-9/10

Fyllda paprikahalvor
Grillkorv, potatismos
Veg.biff, potatismos
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måndag Stekt korv, morotsstuvning, potatis

måndag Höstlov

tisdag

tisdag

Kikärtsbiff, kall örtsås, potatis

Köttfärsbiff, pepparsås, klyftpotatis
Ostgratinerad broccoli, bönor,klyftpotatis

Höstlov

onsdag Krämig kycklingsoppa, bröd, ost, frukt

onsdag Höstlov

torsdag Hamburgare, pommes frites, dressing

torsdag Höstlov

fredag Raggmunk, keso, lingonsylt

fredag Höstlov

Veg.minestronesoppa, bröd, ost, frukt
Veggieburgare, pommes frites, dressing
Chilensk veg.färsgryta med makaroner
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12/10-16/10
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måndag Korv Stroganoff, ris

måndag Halloweenbuffé

tisdag

tisdag

Veg. korv Stroganoff, ris
Köttbullar, stuvade makaroner
Bouletter, makaroner

26/10-30/10

2/11-6/11

Het Stroganoff, pasta
Veg. het Stroganoff, pasta

onsdag Kyckloingwook m. nudlar

onsdag Tacopaj

torsdag Måltidens dag: Tacosoppa, bröd, ost,

torsdag Kyckling Bonjour, potatis

fredag Pasta, hot chicken sås

fredag Potatis och köttfärsfrestelse

Veg.schnitzel, sweetchilisås, potatis

marienerad fruktsallad, vispad grädde

Pasta, krämig rotfruktssås

Veg. schnitzel, kall vitlökssås, potatis
Fransk pastagratäng med grönsaker
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9/11-13/11
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måndag Hamburgare, bröd, dressing

måndag Tunna pannkakor, sylt

tisdag

tisdag

Veg. burgare, bröd, dressing

Provencalsk köttgryta, potatis
Grekisk veg. färslåda, potatis

30/11-4/12

Veg. pizza

Kycklingpytt, vitlökscreme
Kikärtsbiff, råris, vitlökscreme

onsdag Toscanasoppa, bröd, ost, frukt

onsdag Skolrestaurangens julbord

torsdag Grillkorv, potatismos

torsdag Kökets val

fredag

fredag

Potatis och purjosoppa, bröd, ost, frukt
Morotsbiff, potatismos
Potatisgratäng, rökt skinka/kalkon
Raggmunk, lingonyoghurt
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16/11-20/11

Spagetti, köttfärssås
Spagetti, veg. färssås
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7/12-11/12

måndag Köttbullar, gräddsås, potatis, lingonsylt

måndag Stekt kyckling, currysås,ris/matvete

tisdag

tisdag

Majsnuggets, sweetchilisås, bulgursallad

Stuvade makaroner, stekt korv
Makaroner, veg.grillkorv

Rödbetsbiff, fetaostcreme, matvete/ris
Varm korv, potatismos, rödkålssallad
Sojakorv, potatismos, rödkålssallad

onsdag Fajitakyckling, tortillabröd, vitlökssås

onsdag Pannbiff, lök, brunsås, potatis

torsdag Risgrynsgröt, bröd, pålägg

torsdag Potatisgratäng, rökt kalkon

fredag Kebabgryta, ris

fredag Chilensk makaronigryta

Fajitagrönsaker, tortillabröd, vitlökssås
Veg. lasagne

Veg. kebabgryta, ris
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Svarta bönbiffar, BBQsås, potatis

Veg. pytt, kall mango och sweetchilisås
Tunnbrödslasagne

23/11-27/11
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14/12-18/12

måndag Pasta, ost och skinksås

måndag Blodpudding, lingonsylt, keso

tisdag

tisdag

Potatis o grönsaksgratäng,bönor m.sting

Cowboysoppa, bröd, ost, frukt
Veg. cowboysoppa, bröd, ost, frukt

Rotfruktsplättar, tomatsalsa

Gulaschsoppa, bröd, ost, frukt
Svampsoppa, bröd, ost, frukt

onsdag Stekt fläsk, vitsås, palt/potatis

onsdag Ostgratinerad falukorv, potatismos

torsdag Hamburgertallrik

torsdag Tacopaj

fredag Karibisk kycklinggryta, ris

fredag Risgrynsgröt, skinksmörgås, clementin

Potatisbullar, lingonsylt, keso
Veg. Thaigryta, ris

Veg. makaronirätt

Veg. korv a la Forsell, potatismos
Veg. paella

Risgrynsgröt, ostsmörgås, clementin
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