Madservice Kronjylland

Navn:
Adresse:
Postnr/By:
Rute:

Tlf.: 89 15 86 50

Afleveres senest
Onsdag d. 03-02-2021

Uge: 8

Nr.:

0

Mandag d. 22-02-2021 til Søndag d. 28-02-2021

Hovedret

For/efterret

1

Kogt oksekød, sur-sødsovs, kartofler, rosenkål

Jordbærgrød med mælk

2

Brunkål med nakketern

Hjemmesyltede blommer med flødeskum

3

Kogt høne m/pikant sovs, kartofler og ærter

Klar suppe med urter og boller

4

Gule ærter med sprængt flæsk

Appelsinfromage m/flødeskum

5

Italienske krebinetter med champignonsauce, kartofler og bønner

Ugens legerede urtesuppe

6

Ungarsk gryderet m/ kartoffelmos og grøntsagsblanding

Maizenagrød med smør og kanel

7

Farsbrød m/persille og æbler,brun sovs,kartofler og gulerødder

Frugtgrød med mælk

8

Tarteletter med skinke og grønærter

Kærnemælkssuppe med rosiner

9

Fiskefrikadeller m/persillesovs, kartofler, gulerødder

Hytteostdessert med kirsebærsovs

10

Hokifisk m/sursød sovs og rismix

Jordskokkesuppe med bacon

11

Benløse fugle i brun sovs, kartofler og bønner

Vafler med syltetøj

12

Mexicansk linsegryde med ris og ærter

Hyldebærsuppe med æbler

Andet godt:
Kanelkage med glasur, stort stykke
6-8 personer

Proteinrig drik med citron og
vanille

Øllebrød til morgenmaden

Coleslaw af hvidkål og gulerod i
dressing

1 glas asier

Lille piskefløde

Ret til ændringer forbeholdes
Ret til ændringer forbeholdes
Mail : madservice.kronjylland@randers.dk /

Vend >>>
Hjemmeside : madservice.randers.dk

kontrolnummer

Uge: 8

,

Mandag d. 22-02-2021 til Søndag d. 28-02-2021

Ta' selv menu - sammensæt din mad som du selv lyster
Hovedret uden tilbehør
1

Kogt oksekød m/ sur-sødsovs

2
3

Kogt høne med pikant sovs

4

Tilbehør

Tilbehør

Rå kartofler med skræl

Rødkål

Kogte kartofler

Carotter

Kartoffelmos

Blomkål

Bulgur

Julienneblanding

5

Italienske krebinetter med champignonsauce

Flødekartofler

Wokgrønt

6

Ungarsk gryderet

Kold Kartoffelsalat

Agurkesalat

7

Farsbrød m/persille og æbler og brun sovs

Pasta

Bagekartoffel med smør

8

Pølser med ketchup og sennep

Brasede kartofler

Løse ris

9

Fiskefrikadeller med persillesovs

Varm Kartoffelsalat

Fuldkornspasta

10

Hokifisk m/sursød sovs

11

Benløse fugle i brun sovs

12

Mexicansk linsegryde

Hilsen fra køkkenet

Sit bedre jeg?
På en måde kan man sige, at når man slanker
sig, så er man på jagt efter en anden person.
Ole Steinar, 8 år

Ta' selv menuer, leveres som almindelig portionsstørrelse, i adskilte bakker.
Bestil 1 x hovedret og hertil 2 x tilbehør

Håndmadder
1: Æg med mayonnaise,
tomat og karse
2: Kalvesteg med
tyttebærfløde gul peber karse
3: Frikadelle med rødkål
og agurkesalat

4: Hamburgerryg med
italiensksalat, tomat og agurk
5: Spegepølse m/
remoulade, ristede løg og
6: Leverpostej med
champignon og rødbede

Vend >>>
Madservice Kronjylland - Falstersvej 2, 8940 Randers SV - telefontid 8-15 på hverdage

kontrolnummer

