
 
 

 
Namn:  

Person nr:  

Adress & Kontakt nr:  

Övrig info/portkod m.m. 

KÄRA KUNDER: VI KOMMER ATT LEVERERA MATEN FÖR MÅN 24/12, TIS 25/12 KALL PÅ SÖNDAGEN 

DEN 23/12  

Vecka 51                       Vecka  52 
Måndag  17/ December             Måndag   24/ December 
 Kokt kycklingfilé i dillsås & kokt potatis                             2 sorters sill, ägghalva, rökt lax, julskinka, sylta 

 Korv stroganoff med ris                                                       och rödbetssallad 
                                                  
Tisdag    18/ December                                                   Tisdag     25/ December 
 Stekt strömming med hemlagad potatismos                    Köttbullar, prinskorv, skinka, brunkål  
 Stekt fläsk med löksås & potatis                                         och rödkål 

Onsdag  19/ December             Onsdag    26/ December 
Helstekt fläskytterfilé, champinjonsås & potatis              Rosmarinstekt kotlettrad med svartvinbärssky                               

 Pasta med krämig ost & skinksås                                     

Torsdag   20/ December             Torsdag    27/ December 
 Ärtsoppa med fläsk, pannkaka sylt & grädde                   Ärtsoppa med fläsk pannkaka sylt & grädde                        
 Grillad kyckling med BBQ-sås & kokt potatis                    Dagens fisk med sås & potatis 

 Fredag     21/ December             Fredag      28/ December 
 Husets schnitzel med Bearnaisesås & stekt potatis       Dillkött med morötter & kokt potatis                    
 Kokt fiskfilé med äggsås & kokt potatis                             
                               
Lördag      22/ December                       Lördag      29/ December 
 Grekiska färsbiffar med tomatsås & potatis                Hawaii kassler med skysås & potatis 

Söndag    23/ December             Söndag     30/ December 
 Ugnsbakad laxfilé med hollandaisesås                             Bostonfylld köttfärslimpa med gräddsås  
                                         

Ärade kunder, för att minimera Riskerna till felleveranser ber vi er vänligast att lämna 

tillbaka matsedeln senast Torsdagen 13/ December 
Mejla eller ring oss för mer information 

Tele: 042-20 16 42/042-15 63 80 
Fax: 042-20 16 43 

Mejl: info@kavalleristen.se 
Webb: www.kavalleristen.se  

Post: Berga allé 1 , 254 52 Helsingborg  
Pris per portion: 62 kr inkl leverans. 

Viktig information: Fyll i om ni har någon slags allergi .Om inte avbeställning sker när ni önskar avsluta eventuella 

leveranser och/eller korrekt ifylld matsedel skickas in levereras A rätter varje dag fram tills du som kund meddelar annat. 

Matsedel Stallmästaren 


