
Navn:

Adresse:
Madservice Kronjylland
Tlf.: 89 15 86 50 

04-01-2023

Postnr/By:

                Nr.:         0Rute:
Afleveres senest
Onsdag d.

Coleslaw af hvidkål og gulerod i

dressing
Protino blåbær 2,5 dl

Protino hindbær 2,5 dl

Mazarinsnitter 4 stk (ej som diæt)

Øllebrød til morgenmaden

Lille piskefløde

Protino citron-vanille 2,5 dl

Uge:  4 Mandag d. 23-01-2023  til  Søndag d. 29-01-2023

For/efterretHovedret

Andet godt:

Tortellini i tomatsovs og ratatouille

Boller i carrysovs m/ løse ris og ærter

Pandestegte frikadeller m/ brun sovs, kartofler og rødkål.

Gule ærter med sprængt svinekam

Tarteletter med skinke og grønærter

Paneret flæsk m/ lys løgsovs, kartofler, revne gulerødder

Forloren and m/ brun sovs, kartofler og rødkål

Kalvesteg med gorgonzolasovs, bønner og kartofler

Stegt rødspættefilet m/ persillesovs, kartofler og gulerødder

Kyllingebryst i tomatsovs med kartoffelratatouillemix

Biksemad

Millionbøf m/ kartoffelmos og grøntsagsblanding

1 Ribs/solbærgrød med mælk

Hjemmesyltede blommer med flødeskum

Klar suppe med urter og boller

Ymerfromage med saftsovs

Aspargessuppe med kødboller

Cremesuppe med solbærmarmelade

Frugtgrød med mælk

Minestronesuppe med bacontern

Brownies med flødeskum

Ugens legerede urtesuppe

Pandekager med syltetøj

Hybensuppe med tvebakker
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kontrolnummer

Vend >>>

Mail : madservice.kronjylland@randers.dk Hjemmeside : madservice.randers.dk/

1 glas drueagurker

Ret til ændringer forbeholdes
Ret til ændringer forbeholdes



Paneret flæsk m/ lys løgsovs

Tortellini i tomatsovs

Boller i carrysovs

Pandestegte frikadeller m/ brun sovs

Pølser med ketchup og sennep

Forloren and m/ brun sovs

Kalvesteg med gorgonzolasovs

Stegt rødspættefilet m/ persillesovs

Kyllingebryst i tomatsovs

Millionbøf

Uge:  4 Mandag d. 23-01-2023  til  Søndag d. 29-01-2023

Hovedret uden tilbehør
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Madservice Kronjylland - Falstersvej 2, 8940 Randers SV - telefontid 8-15 på hverdage

,

Flødekartofler

Rå kartofler med skræl

Kogte kartofler

Kartoffelmos

Ovnstegte kartoffelbåde

Kold Kartoffelsalat

Pasta

Bagekartoffel med smør

Hvidløgskartofler

Ærter

Bulgur

Carotter

Kroblanding

Bønner

Wokgrønt

Ratatouille

Løse ris

Gurkemeje ris

TilbehørTilbehør

Hilsen fra køkkenet

kontrolnummer

Ta' selv menu - sammensæt din mad som du selv lysterTa' selv menu - sammensæt din mad som du selv lysterTa' selv menu - sammensæt din mad som du selv lysterTa' selv menu - sammensæt din mad som du selv lyster

Vend >>>

Ta' selv menuer, leveres som almindelig portionsstørrelse, i adskilte bakker.

Bestil 1 x hovedret og hertil 2 x tilbehør

     1: Æg med mayonnaise,
rød peber, persille

     2: Kalvesteg med
tyttebærfløde gul peber

     3: Frikadelle med rødkål
og agurkesalat

     4: Hamburgerryg med
italiensksalat, babymajs,

     5: Spegepølse m/
remoulade, ristede løg og

     6: Leverpostej med
champignon og rødbede

Håndmadder

Bekymring er som en gyngestol,
den giver dig noget at gøre, men
den bringer dig ingen vegne hen.
Dorothy Galyean.


