
Navn:

Adresse:
Madservice Kronjylland
Tlf.: 89 15 86 50 

08-02-2023

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

Hindbærsnitter 4 stk (ej som diæt)

Øllebrød til morgenmaden

Lille piskefløde

Protino citron-vanille 2,5 dl

Uge:  9 Mandag d. 27-02-2023  til  Søndag d. 05-03-2023

For/efterretHovedret

Andet godt:

Gulerodsfrikadeller med brun sovs, wokgrønt og kartofler

Ungarsk gryderet m/ kartoffelmos og bønner

Pandestegte frikadeller m/ brun sovs, kartofler og rødkål.

Rullesteg med persille, skysovs, kartofler og rødkål

Tarteletter med høns i asparges

Hakkebøf i løgsovs, bløde løg, kartofler og revne urter

Tyrkiske kødboller i kryddersovs med rismix

Oksesteg med skysovs, bønner og kartofler

Stegt ising med persille, citron og urtehollandaise,kartofler,

Pasta carbonara

Brunkål med nakkefilet.

Kyllingefarsbrød, whiskysovs, persillekartofler, delikatesseblanding

1 Jordbær-rabarbergrød med mælk

Henkogte pærer med makronfløde

Klar suppe med urter og boller

Citronfromage med flødeskum

Løgsuppe med brødcrutonner

Brownies med flødeskum

Frugtgrød med mælk

Mulligatawny suppe

Hytteostdessert med kirsebærsovs

Pandekager med syltetøj

Kærnemælkssuppe med rosiner

Æblesuppe med ristet havregryn
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kontrolnummer

Vend >>>

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

1 glas asier

Ret til ændringer forbeholdes
Ret til ændringer forbeholdes



Hakkebøf i løgsovs med bløde løg

Gulerodsfrikadeller med brun sovs

Ungarsk gryderet

Pandestegte frikadeller m/ brun sovs

Rullesteg med persille og skysovs

Pølser med ketchup og sennep

Tyrkiske kødboller i kryddersovs

Oksesteg med skysovs

Stegt ising med persille, citron og urteholland

Carbonara evt. til pasta

Kyllingefarsbrød med whiskysovs

Uge:  9 Mandag d. 27-02-2023  til  Søndag d. 05-03-2023

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

,

Kold Kartoffelsalat

Rå kartofler med skræl

Kogte kartofler

Kartoffelmos

Bulgur

Flødekartofler

Løse ris

Brasede kartofler

Varm Kartoffelsalat

Bagekartoffel med smør

Rødkål

Carotter

Blomkål

Herregårdsgrøntsager

Majskolbe med smør

Ratatouille

Pasta

Fuldkornspasta

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, agurk

     2: Rullepølse med
italiensksalat, broccoli,

     3: Frikadelle med rødkål
og agurkesalat

     4: Karrysild, æg , rødløg

     5: Spegepølse med løg,
sky og grøn peber

     6: Leverpostej med bacon
og rødbede

Håndmadder

Det er mildt for årstiden, men
skulle der komme sne, kan vi 
have svært ved at overholde 
kørselsplanen, derfor er det en 
god ide at bestille en ekstra
portion mad, så du altid har.


