
 
 

 
Namn:  

 Person nr:  

Adress & Kontakt nr:  

Övrig info/portkod m.m.      

 

Vecka  33                                              Vecka  34 
Måndag  10/ Augusti                       Måndag  17/ Augusti 
 Chili Con Carne med jasminris                                            Kåldolmar med gräddsås och potatis 

 Lunch korv med stuvad potatis                                          Korvstroganoff med Jasminris 
                                                  
Tisdag   11/ Augusti                                                            Tisdag     18/ Augusti 
 Fisk bordeaise med örtmos & gröna ärtor                     Tempurinbakad fiskfilé, dillmajonnäs & potatis                          

 stekt fläsk med löksås & potatis                                         Raggmunkar med stekt fläsk & lingonsylt 

Onsdag  12/ Augusti                                 Onsdag    19/ Augusti 
 Pytt i Panna med stekt ägg & rödbetor                                  Falukorv med rotmos pepparrotssås                              

 Fläskpannkaka med lingonsylt                                            Pannbiff med kokt potatis & gräddsås   

Torsdag   13/ Augusti Torsdag    20/ Augusti 

 Plommonspäckad Karré, brunsås & potatis                     Gulasch soppa med nötfärs & bröd                         
 Kokt kycklingfilé med dillsås & potatis                              Baconlindad kycklingfilé med gräddsås & potatis 

 Fredag    14/ Augusti                       Fredag     21/ Augusti 
 Schnitzel med Bearnaisesås & stekt potatis                     Dansk fläskstek med gräddsås & rödkål                 

 Pasta med ost & skinka sås och broccoli                           Dagensfisk med sås & potatis     

Lördag     15/ Augusti                                 Lördag      22/ Augusti 
 Oxbringa med pepparrotsås & potatis                              köttgryta med grönsaker & ris       

Söndag    16/ Augusti                       Söndag     23/ Augusti 
 Ostgratinerad kassler med stuvad potatis                         Skinkstek med rödvinskysås & potatis 

              

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

tillbaka matsedeln senast Torsdagen 07 / Augusti 
                                                       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  

  
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 


