Smaklig
måltid!

Patientmatsmeny
Giltig från hösten 2020

Så här beställer du
1. Välj en av våra rätter från menyn.

3. Har du behov av specialkost?

a) Varmrätter, sallader och soppor
Om du vill ha en större portion komplettera med
en eller flera smårätter.

Om du har behov av specialkost är det viktigt att du upplyser
vårdpersonalen om dina behov så beställningen görs på
rätt sätt. Rätterna i den här menyn är anpassade efter vissa
av våra specialkoster. Leta efter nedanstående ikoner på
maträtten för att hitta den specialkost som passar dig.

b) Smårätter
Om du vill ha en liten portion välj en smårätt eller
kombinera flera smårätter till en normalportion.

GF Glutenfri

LF Laktosfri

MF Mjölkfri

2. Vill du ha en råkost?
Vid varje måltid kan du lägga till en råkost.

Varmrätter (Bilderna är ett serveringsförslag)

1. Lasagne

2. Chili sin carne

3. Pannkaka

Vår populära lasagne där pasta varvas
med krämig bechamelsås, god tomatsås
och sojafärs. Till det serveras broccoli.

En kryddig gryta med sojafärs, paprika
och bönor i tomatsås, serveras med ris
och broccoli.

Gräddade pannkakor serveras
med pannkakssylt.

Vegetarisk

Vegansk

Bra miljöval

Bra miljöval GF LF MF

Vegetarisk

Bra miljöval

4. Pasta Bolognese

5. Cevapcici med rödvinssås

6. Köttbullar med gräddsås

Vår goda variant av Pasta Bolognese
tillagad av sojafärs, serveras med pasta
och morötter.

En ekologisk nötfärsbiff smaksatt med
paprika, mynta och persilja. Serveras
med rödvinssås, krämig potatisgratäng
och broccoli.

Sveakökets köttbullar av ekologisk
nötfärs. Serveras med potatismos,
gräddsås, morötter och lingonsylt.

Vegansk

Bra miljöval

LF MF

Nötkött

GF LF

Nötkött

GF LF

7. Biff Lindström med skysås

8. Pasta med kasslersås

9. Falukorv med pasta

En biff gjord på ekologisk nötfärs,
smaksatt med rödbetor och kapris.
Serveras med potatismos, skysås
och bakad blomkål.

En enkel och god pastarätt med krämig
kasslersås. Serveras med broccoli.

Stekt skivad falukorv, serveras med
pasta och broccoli.

Nötkött

GF LF

Griskött

Griskkött

Bra miljöval

LF MF

10. Korv Stroganoff

11. Torsk med vitvinssås

Klassisk korvgryta i krämig tomatsås
med pikant smak. Serveras med ris och
broccoli.

Rimmad kokt torsk med en mild
vitvinssås. Serveras med potatismos
och morötter.

Griskött

GF LF

Fisk

12. Stekt torsk med
dragonsås
Lättpanerad stekt torsk med dragonsås.
Serveras med kokt potatis och morötter.

GF LF

Fisk

LF

13. Stekt strömming

14. Laxpudding

15. Kyckling Mangoraja

Stekt sillflundra serveras med potatismos, morötter och lingonsylt.

Klassisk laxpudding där rökt lax, dill och
purjolök varvas med skivad potatis.
Serveras med morötter.

En exotisk kycklinggryta med Mango
Chutney, solgul ratatouille och curry.
Serveras med ris och broccoli.

Fisk

Bra miljöval

LF

16. Kyckling med rödvinssås
Örtkryddade kycklinginnerfiléer med en
krämig potatisgratäng, rödvinssås
och morötter.
Kyckling

GF LF

Sallader (Bilderna är ett serve-

Fisk

Bra miljöval

GF

17. Kycklingfärsbiff med
salvia- och tomatsås
En saftig kycklingfärsbiff med smak av
chili, lime och vitlök. Serveras med potatismos, tomat- och salviasås och morötter.
Kyckling

Bra miljöval

GF LF

ringsförslag)

Kyckling

18. Kyckling med dragonsås
Örtkryddade kycklinginnerfiléer med
dragonsås. Serveras med ris
och broccoli.
Kyckling

Dressingar
32. Rhode Island
33. Vinaigrette
34. Fransk vitlök

30. Grekisk sallad

31. Kycklingsallad

En fräsch sallad med krispiga grönsaker,
fetaost, soltorkad tomat, rödlök, oliver
och quinoa.

En pastasallad med krispiga grönsaker,
sojabönor och örtmarinerad kyckling.

Vegetarisk

GF

Kyckling

Bra miljöval

LF MF

GF LF

Alla dressingar
är fria från gluten,
laktos och
mjölkprotein.

GF LF

Smårätter (Bilderna är ett serveringsförslag)

50. Pan pizza

51. Janssons frestelse

52. Silltallrik

En klassisk pizza med tjock botten,
toppad med ost och skinka. Är god tillsammans med vitkålssallad.
LF
Griskött

En krämig Janssons frestelse
med härlig sälta.

En tallrik med två sorters sill och
ägg, passar bra tillsammans
med en smörgås.

53. Omelett

54. Västerbottenpaj

55. Risgrynsgröt

En slät fyllig ugnsomelett.

En smakrik ostpaj.

Vår goda risgrynsgröt passar
bra tillsammans med såväl socker
och kanel som sylt.

Fisk

Innehåller löpe.

Vegetarisk

GF LF

Fisk

GF LF

LF MF GF

Vegetarisk

Vegetarisk

GF LF

Soppor (Bilderna är ett serveringsförslag)

40. Grönsakssoppa
En slät, krämig varmrättssoppa, toppas
gärna med en klick crème fraiche.
Vegetarisk

Bra miljöval

GF LF

41. Kycklingsoppa
med palsternacka

42. Kalvsoppa med blomkål

En slät, krämig varmrättssoppa, toppas
gärna med en klick crème fraiche.
Kyckling

Bra miljöval

En slät, krämig varmrättssoppa, toppas
gärna med en klick crème fraiche.

GF

Nötkött

GF LF

43. Laxsoppa med sparris
En slät, krämig varmrättssoppa, toppas
gärna med en klick crème fraiche.
Fisk

Bra miljöval

GF

Vår meny finns även i digitalt format.
Ladda hem den till din telefon med
hjälp av QR-koden eller använd
följande adress: webmenu.foodit.se
och klicka dig fram.

kostsamverkan.se

