
 
    

 
Namn:  

Person nr:  

Adress & Kontakt nr:  

Övrig info/portkod m.m. 

Leverans tid Ca : 09:00-13:00 

Vecka 45          Vecka  46 
Måndag  04/ November                 Måndag  11/ November 
 Biff a La Lindström med gräddsås & potatis               Pannbiff med lök sky & potatis                                               

 Stuvad blomkål med stekt prinskorv & potatis          Kokt fläsk korv med senapssås & potatis 
                                               
Tisdag    05/ November                                             Tisdag   12/ November 
 Sprödbakad fiskfilé med kall dillmajonnäs& potatis Kokt fiskfilé med tomat/dillsås & potatis    
 Bruna bönor med stekt fläsk                                          Ost& ananas gratinerad kassler, skysås & potatis  
 
Onsdag  06/ November                          Onsdag   13/ November 

 Bostonfylld köttfärslimpa med gräddsås & potatis    Kålpudding med gräddsås & potatis                                 

 Kebabgryta med ris                                                          Gulaschgryta med ris  

Torsdag  07/ November                                              Torsdag    14/ November 
 Ärtsoppa med fläsk samt pannkakor, sylt & grädde  Ärtsoppa med fläsk pannkaka sylt & grädde                        
 Helstekt kotlettrad med skysås & potatis                    Grillade kycklingbitar med brunsås & potatis  

 Fredag    08/ November                Fredag      15/ November 
 Honungstekta revben med BBQ-sås & potatis          Wallenbergare med skirat smör & potatismos                       
 Dagens fisk med sås & potatis                                      Baconlindad Lunchkorv med potatismos 
Lördag      09/ November                Lördag      16/ November 
 Kycklingpannbiff med dragonsås & potatis               Grekiska färsbiffar med basilikasås & potatis 

Söndag    10/ November                         Söndag     17/ November 
 Kött & grönsaksgryta med potatis                                Kokt kycklingfilé med persiljesås & potatis                        
                                         

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

tillbaka matsedeln senast Torsdagen 31/Oktober  
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 


