
Navn:

Adresse:
Madservice Kronjylland
Tlf.: 89 15 86 50 

08-03-2023

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

Bedstefar med skæg (ej som diæt)

Øllebrød til morgenmaden

Lille piskefløde

Protino citron-vanille 2,5 dl

Uge:13 Mandag d. 27-03-2023  til  Søndag d. 02-04-2023

For/efterretHovedret

Andet godt:

Gulerodsfrikadeller med brun sovs, wokgrønt og kartofler

Enebærgryde m/ kartofler, delikatessegrøntsager

Pandestegte frikadeller m/ brun sovs, kartofler og rødkål.

Indianergryde m/kartoffelmos og broccoli

Stegt kyllingelår m/skysovs, kartofler, blomkålsblanding

Paneret kotelet med baconkartofler, ærter og skysovs

Farseret blomkål med brun sovs, kroblanding og kartofler

Tyrkiske kødboller i kryddersovs med rismix

Bagt sej m/ tomat løg, kartofler og hollandaisesovs

Hamburgerryg m/bearnaisesovs, kartofler, bønner

Porreterrine m/gazpachosovs og herregårdsgrønt

Rullesteg med persille, skysovs, kartofler og rødkål

1 Ribs/solbærgrød med mælk

Henkogte ferskner med flødeskum

Klar suppe med urter og boller

Pannacotta m/ tropisk saftsovs

Cremesuppe med solbærmarmelade

Thaisuppe

Frugtgrød med mælk

Ugens legerede urtesuppe

Blomkålssuppe

Amerikanske pandekager m/syltetøj

Abrikostrifli med flødeskum

Jordbærsuppe med cornflakes
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kontrolnummer

Vend >>>

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

1 glas øko agurkesalat

Ret til ændringer forbeholdes
Ret til ændringer forbeholdes



Paneret kotelet med skysovs

Gulerodsfrikadeller med brun sovs

Enebærgryde

Pandestegte frikadeller m/ brun sovs

Indianergryde

Stegt kyllingelår med skysovs

Farseret blomkål med brun sovs

Tyrkiske kødboller i kryddersovs

Bagt sej med hollandaisesovs

Hamburgerryg med bearnaisesovs

Porreterrine med gazpachosovs

Rullesteg med persille og skysovs

Uge:13 Mandag d. 27-03-2023  til  Søndag d. 02-04-2023

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

Bagekartoffel med smør

Flødekartofler

Pasta

Brasede kartofler

Hvidløgskartofler

Majsblanding

Bulgur

Carotter

Kroblanding

Bønner

Wokgrønt

Ratatouille

Løse ris

Vild rismix

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: 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

Kærlighed er som vinden,
du kan ikke se den, men du
kan mærke den.

Nicholas Sparks


