
 

 
Namn:  

Person nr:  

Adress & Kontakt nr:  

Övrig info/portkod m.m. 

Leverans tid Ca : 09:00-13:30 

 
Vecka 47                       Vecka  48 
Måndag  16/ November            Måndag   23/ November 
 Biff a la Lindström gräddsås och potatis                           Pannbiff m lökskysås & potatis                                                                                           

 Kokt Falukorv m pepparrotssås & potatis                         Stekt prinskorv m Stuvade grönsaker & potatis 
                                                  
Tisdag    17/ November                                                   Tisdag      24/ November 
Tempurinbakad torskfilé m potatis & dillsås                     Stekt strömming med potatismos & lingon                    

 Bruna bönor m stekt fläsk                                                    Stekt fläsk med löksås & potatis                                

Onsdag  18/ November             Onsdag    25/ November 
 Wiener färslimpa m gräddsås & potatis                            Köttfärs Risotto m kall Rhode Islandsås                           

 Ugnstekt Kasslerfilé m rödvinskysås & potatis                 Skånsk kalops med rödbetor & kokt potatis 

Torsdag   19/ November              Torsdag    26/ November 
 Krämig tomatsoppa med makaroner & bröd                    Ärtsoppa med fläsk pannkakor sylt & grädde                     
 Kycklinggryta m broccoli bambuskott & kokt ris              Boston & ost fylld falukorv med potatismos 
 
 Fredag    20/ November              Fredag      27/ November 
 Örtgårdskryddad Kotlett m gräddsås & potatis                Honungs griljerade Revben med BBQ- sås        
 Pasta med Köttfärssås                                                           Kalv Levergryta med bacon, lök & potatis 
                               
Lördag     21/ November                        Lördag      28/ November 
 Ugnstekt kycklingfilé med tomat/oreganosås                   Kyckling pannbiff med gräddsås & potatis 

Söndag    22/ November               Söndag     29/ November 
 Dagens färsrätt m bearnaisesås  & potatis                         söndags stek m svartvinbärs skysås & potatis    
                                      

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

tillbaka matsedeln senast torsdagen 12/November 
Mejla eller ring oss för mer information 

Tele: 042-20 16 42/042-15 63 80 
Post adress: Mörarpsvägen 14 253 53 Påarp 

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 


