Meny Ystad skolrestauranger
Vecka 33
Tors 18/8
Fre 19/8

Vecka 34
Mån 22/8
Tis

23/8

Ons

24/8

Tor

25/8

Fre

26/8

Vecka 35
Mån 29/8
Tis

30/8

Ons 31/8
Tors 1/9
Fre

2/9

Gör din egen pastasallad
Schnitzel med bearnaisesås, örtpotatis, broccoli och citron
Vegetarisk schnitzel med bearnaisesås, örtpotatis, broccoli och citron

Köttbullar med gräddsås, potatis och lingon
Bouletter med gräddsås, potatis och lingon
Panerad fisk med kall sås, potatis, harry bönor och citron
Grönärtsbiffar med kallsås, potatis, harry bönor och citron
Pyttipanna med ketchup och rödbetor
Grönsakspytt med ketchup och rödbetor
Spaghetti med köttfärssås, riven ost och ketchup
Spaghetti med vegetarisk färssås, riven ost och ketchup
Kassler med potatisgratäng och tomatsalsa
Glaserad och skivad Quorn filé med potatisgratäng och tomatsalsa

Korv Stroganoff med ris
Vegetarisk Stroganoff med ris
Fiskgratäng med dill, kokt potatis och babymorötter
Broccolibiffar med dillsås, kokt potatis och babymorötter
Pasta trikolorer med ost och broccolisås
Bostonlimpa med gräddsås, kokt potatis och lingon
Anamma Boston färslimpa med gräddsås, kokt potatis och lingon
Kycklingburgare med bröd, pommes och goda tillbehör
Vegetarisk burgare med bröd, pommes och goda tillbehör

Varje dag serveras grönsaksbuffé och hårt bröd med bordsmargarin, lättmjölk och vatten.
Fet stil = Ekologiska råvaror, msc märkt fisk och klimatsmart servering
Vi reserverar oss för eventuella förändringar i menyn

Meny Ystad Skolrestauranger
Vecka 36
Mån 5/9
Tis

6/9

Ons

7/9

Tors 8/9
Fre 9/9

Vecka 37
Mån 12/9
Tis

13/9

Ons
Tor
Fre

14/9
15/9
16/9

Vecka 38
Mån 19/9
Tis

20/9

Ons
Tor

21/9
22/9

Fre

23/9

Kyckling i rödcurry med vattenkastanj, bambuskott och ris
Sojabitar i currysås med vattenkastanj, bambuskott och ris
Västerhavsfisk med dillmajonnäs, kokt potatis, ärtor och citron
Vegetarisk biff med dillmajonnäs, kokt potatis, ärtor och citron
Potatis och bacon bullar med lingonsylt
Potatisbullar med lingonsylt
Krämig sojagryta med smak av soltorkade tomater och vitlök, bulgur
Tacogratäng med nachochips, tomatsalsa och crèmefraiche
Vegetarisk tacogratäng med nachochips, tomatsalsa och crèmefraiche

Chili Con Carne med ris och grönsaksbuffé
Vegetarisk Chili Con Carne med ris och grönsaksbuffé
Stekt lunch korv med potatismos, senap och ketchup och grillgurka
Vegetarisk korv med potatismos, senap, ketchup och grillgurka
Pasta med ost och spenatsås
Husets meny
Mustig köttgryta med bacon och syltlök, kokt potatis
Mustig Quorn gryta med syltlök och grönsaker, kokt potatis

Skinkfrestelse med aioli
Vegetarisk frestelse med aioli
Alaska panett med kall sås, kokt potatis och citron
Linsbiffar med kall sås, kokt potatis och citron
Tomatsoppa med ost och timjan och bröd
Färsruta med gräddsås, kokt potatis och inlagd gurka
Vegetarisk sojafärsruta med gräddsås, kokt potatis och inlagd gurka
Skolans Poke Bowl med kyckling
Skolans vegetarisk Poke Bowl

Varje dag serveras grönsaksbuffé och hårt bröd med bordsmargarin, lättmjölk och vatten.
Fet stil = Ekologiska råvaror, msc märkt fisk och klimatsmart servering
Vi reserverar oss för eventuella förändringar i menyn

Meny Ystad Skolrestauranger
Vecka 39
Mån 26/9
Tis

27/9

Ons

28/9

Tors 29/9
Fre 30/9

Vecka 40
Mån 3/10
Tis

4/10

Ons
Tor

5/10
6/10

Fre

7/10

Vecka 41
Mån 10/9
Tis

11/10

Ons

12/10

Tor

13/10

Fre

14/10

Vecka 42
Mån 17/10

Tis
Ons

18/10
19/10

Pannbiff med gräddsås, stekt lök och lingonsylt
Morotsbiff med gräddsås, stekt lök och lingonsylt
Fisknuggets med tortillabröd och tillbehör
Falafel med tortillabröd och tillbehör
Korv wok med nudlar sweet chili och sojasås
Vegetarisk wok med nudlar sweet chili och sojasås
K-dag
K-dag

Stekta drumsticks, smashad potatis och kall sås
Grillkrydda Quornfilé, smashad potatis och kall sås
Spagetti med köttfärssås, rivenost och ketchup
Spagetti med sojasås, rivenost och ketchup
Ost och broccolisoppa, bulle och frukt
Ugnsbakad fiskfilé med citron och basilikasås, kokt potatis och ärtor
Kikärtsbiff med citron och basilikasås, kokt potatis och ärtor
Gör din egen tunnbrödsrulle med korv, potatismos samt många goda tillbehör
Gör din egen tunnbrödsrulle med vegetarisk korv, potatismos och många goda tillbehör

Shanghaigryta med bulgur
Vegetarisk Shanghaigryta med bulgur
Ugnsbakad fiskfilé med kall sås, potatis och babymorötter
Grönärtsbiffar med kall sås, potatis och babymorötter
Stuvade makaroner med stekt falukorv
Stuvade makaroner med sojakorv
Viltfärslimpa med gräddsås, kokt potatis, inlagd gurka och lingonsylt
Vegetarisk limpa med gräddsås, kokt potatis, inlagd gurka och lingonsylt
Stekt kycklinglårfilé med husets sås och örtpotatis
Quornfilé med husets sås och örtpotatis

Köttbullar med potatis och broccolimos och lingonsylt
Bouletter med potatis och broccolimos och lingonsylt
Husets meny
Pytt i panna med rödbetor, ketchup och coleslaw
Vegetarisk pytt med rödbetor, ketchup och coleslaw

Varje dag serveras grönsaksbuffé och hårt bröd med bordsmargarin, lättmjölk och vatten.
Fet stil = Ekologiska råvaror, msc märkt fisk och klimatsmart servering
Vi reserverar oss för eventuella förändringar i menyn

Meny Ystad Skolrestauranger
Vecka 42
Mån 17/10

Tis
Ons

18/10
19/10

Tor
Fre

20/10
21/10

Vecka 43
Mån 24/10
Tis
Ons

25/10
26/10

Tors

27/10

Fre

28/10

Köttbullar med potatis och broccolimos och lingonsylt
Bouletter med potatis och broccolimos och lingonsylt
Husets meny
Pytt i panna med rödbetor, ketchup och coleslow
Vegetarisk pytt med rödbetor, ketchup och coleslow
Måltidens dag
Kyckling i grön currysås med jasminris
Sojabitar i grön currysås med jasminris

Kryddig korvgryta med ris
Sojagryta med ris
Vegetarisk lasagne med vitlöksdressing
Ugnsbakad lax med hollandaisesås, kokt potatis och sparris
Örtbakad Quorn filé med hollandaisesås, kokt potatis och sparris
Tacobuffé med nachochips , vitlöksdressing och goda tillbehör
Vegetarisk tacobuffé med nachochips, vitlöksdressing och goda tillbehör
Nattbakad fläskkarré med gräddsås, kokt potatis och gelé

Varje dag serveras grönsaksbuffé och hårt bröd med bordsmargarin, lättmjölk och vatten.
Fet stil = Ekologiska råvaror, msc märkt fisk och klimatsmart servering
Vi reserverar oss för eventuella förändringar i menyn

