Skåreskolan
Meny 2013
Vecka 1

Vecka 4

Vecka 7

Mån 31/12

Gott nytt år, vi är tillbaka
igen den 7 januari!

Mån 21/1

Köttfärsgryta med ris,
grönsaker

Tis 1/1

Gott nytt år, vi är tillbaka
igen den 7 januari!

Tis 22/1

Fiskpanett med
dillmajonnäs och
potatismos, grönsaker

Ons 2/1
Tors 3/1
Fre 4/1

Gott nytt år, vi är tillbaka
igen den 7 januari!

Ons 23/1

Gott nytt år, vi är tillbaka
igen den 7 januari!

Tors 24/1

Gott nytt år, vi är tillbaka
igen den 7 januari!

Krämig kycklingsoppa
med brödbuffé

Fre 25/1

Nötstek med gräddsås,
gelé och kokt potatis
Skolan får en önskerätt
som är framröstad på
elevrådet!

Vecka 2
Mån 7/1

Tis 8/1

Ons 9/1

Tors 10/1
Fre 11/1

Stekt falukorv med
stuvade makaroner

Potatisbullar och
blodpudding, grönsaker
och lingonsylt
Panerad fiskfilé med kall
sås, grönsaker och kokt
potatis

Vecka 5
Mån 28/1

Pasta med skinksås,
grönsaker

Tis 12/2

Fiskgratäng med smak av
dragon, kokt potatis och
grönsaker

Ons 13/2

Stekt falukorv med
makaroner, kokta
grönsaker

Tors 14/2

Kålpudding med brunsås,
lingonsylt, grönsaker och
kokt potatis

Fre 15/2

"Biffgratäng med sväng"
serveras med ris och
grönsaker

Vecka 8
Mån 18/2

Oxjärpar serveras med
tomatsås och ris,
grönsaker

Tis 19/2

Panerad sejfilé med
stuvad spenat och kokt
potatis

Fiskgratäng med kokt
potatis, grönsaker

Ons 30/1

Grönsakssoppa,
pannkakor med sylt

Köttbullar med gräddsås,
lingon och kokt potatis

Tors 31/1

Fläskköttgryta med ris,
grönsaker

Pytt i panna med ägg och
rödbetor

Ons 20/2

Fre 1/2

Succékyckling i låda
serveras med ris och
grönsaker

Ugnsgratinerad falukorv
med potatismos och
grönsaker

Tors 21/2

Kökets minestronesoppa
med brödbuffé

Fre 22/2

"Cara Cara Kotlett"
serveras med kall
salsasås och ris,
grönsaker

Mån 14/1

Korv Stroganoff med ris,
grönsaker

Vecka 6

Tis 15/1

Fiskbullar med sås,
grönsaker och kokt potatis

Mån 4/2

Köttfärslasagne serveras
med vitkålssallad

Ons 16/1

Kökets nötfärslåda med
sås, grönsaker och kokt
potatis

Tis 5/2

Panerad fisk med kall sås,
grönsaker och ris

Ons 6/2

Kebabpanna med
vitlökssås, grönsaker

Skånsk kalops med
rödbetor och kokt potatis

Tors 7/2

Kyckling i currysås,
grönsaker och ris

Broccolisoppa, pannkakor
och sylt

Fre 8/2

Korv, bröd och mos
"Grillkorv Boogie"

Fre 18/1

Nasigoreng serveras med
en kall ananassås,
grönsaker

Tis 29/1

Köttfärssås och spagetti,
grönsaker
Skolan börjar!

Vecka 3

Tors 17/1

Mån 11/2

Du vet väl att du kan ladda ner "Skolmaten" som app till både iPhone, Android, Symbian, MeeGo, Windows Phone och
Blackberry!

Skåreskolan
Meny 2013
Vecka 9
Mån 25/2

Pasta med skinksås,
grönsaker
Sportlov

Tis 26/2

Panerad sejfilé med kall
örtsås och kokt potatis,
grönsaker
Sportlov

Ons 27/2

Köttbullar och makaroner,
grönsaker
Sportlov

Tors 28/2

Kökets korvgryta med ris,
grönsaker
Sportlov

Fre 1/3

Kycklinglasagne serveras
med pizzasallad
Sportlov

Vecka 10

Vecka 12

Vecka 15

Mån 18/3

Köttfärssås och spagetti,
grönsaker

Mån 8/4

Tis 19/3

Fiskgratäng med smak av
äpple, curry och tomat
serveras med ris

Kökets kebabgryta
serveras med ris,
grönsaker

Tis 9/4

Fiskbullar i sås serveras
med kokt potatis,
grönsaker

Ons 10/4

Stekt falukorv serveras
med stuvade makaroner,
grönsaker

Tors 11/4

Kyckling i currysås
serveras med ris,
grönsaker

Fre 12/4

Köttfärs- och
potatisgratäng. grönsaker

Ons 20/3

Köttbullar med gräddsås,
lingonsylt och kokt potatis

Tors 21/3

Broccolisoppa, pannkakor
och sylt

Fre 22/3

Biffstroganoff med ris

Vecka 13
Mån 25/3

Vegetarisk dag! Pasta
serveras med kökets
tomatsås

Vecka 16

Tis 26/3

Kebabpytt med vitlökssås
och grönsaker

Mån 15/4

Korv Stroganoff serveras
med ris, grönsaker

Tis 16/4

Matrosfisk serveras med
curryremouladsås och
kokt potatis, grönsaker

Ons 17/4

Husets "Spagetti
Carbonara" (Ostsås med
rökt skinka) grönsaker

Tors 18/4

Krämig potatis-och
blomkålssoppa med
nybakat bröd, smör och
pålägg

Fre 19/4

Kökets nötfärsbiff
serveras med gräddsås,
inlagd gurka och kokt
potatis

Mån 4/3

Korvstroganoff med ris

Ons 27/3

Tis 5/3

Stekt fisk med kall
gurksås och kokt potatis

Laxfilé med kall örtsås
och kokt potatis

Tors 28/3

Vad köket bjuder!

Ons 6/3

Mexikansk färsgryta med
pasta

Fre 29/3

Tors 7/3

Potatis och
purjolökssoppa med
hembakat bröd och
köttpålägg

LÅNGFREDAG Vi önskar
er alla en solig och glad
påsk!

Fre 8/3

Kassler serveras med
klyftpotatis och en kall
mangosås

Vecka 14
Mån 1/4

ANNANDAG PÅSK

Tis 2/4

Panerad fisk kall sås och
ris
Tuggeliteskolans kök
lagar maten denna
veckan!

Vecka 11
Blodpudding /
Potatisbullar med
lingonsylt och kokta
grönsaker

Ons 3/4

Tis 12/3

Fiskbullar i dillsås
serveras med kokt potatis,
grönsaker

Tors 4/4

Ons 13/3

Stekt falukorv med
stuvade makaroner,
grönsaker

Mån 11/3

Tors 14/3

Grekisk nötfärslåda
serveras med tzatziki och
stekt potatis

Fre 15/3

Kycklinggulasch serveras
med ris och grönsaker

Fre 5/4

Grillkorv och mos
Tuggeliteskolans kök
lagar maten denna
veckan!

Vecka 17
Mån 22/4

Krämig nötfärslasagne,
grönsaker

Kyckling- och
pastagratäng
Tuggeliteskolans kök
lagar maten denna
veckan!

Tis 23/4

Fiskgratäng på
rotfruktsbädd serveras
med ris

Ons 24/4

Stekt grillkorv serveras
med potatismos,
grönsaker

Tors 25/4

Oxpytt med stekt ägg och
rödbetor

Fre 26/4

Grönsak- och kycklingwok
serveras med ris

Pannbiff, sås och kokt
potatis
Tuggeliteskolans kök
lagar maten denna
veckan!

Du vet väl att du kan ladda ner "Skolmaten" som app till både iPhone, Android, Symbian, MeeGo, Windows Phone och
Blackberry!
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Vecka 18

Vecka 21

Vecka 23

Mån 29/4

Köttbullar serveras med
makaroner och grönsaker

Mån 20/5

Mån 3/6

Kökets krämiga
grönsakslasagne

Tis 30/4

Kökets Tacofisk serveras
med ris, grönsaker

Ugnspannkaka med
baconströssel, lingonsylt
och kokta grönsaker

Tis 4/6

Tis 21/5

Varmluftsbakad Alaska
filé serveras med kokt
potatis och kall örtsås

Fiskgratäng med örter
serveras med kokt potatis
och grönsaker

Ons 5/6

Ons 22/5

Köttbullar med stuvade
makaroner, grönsaker

Tors 23/5

Studiedag, skolan och
förskolan är stängd!

Pastasallad med skinka,
dressing och nybakad
baguette
6:ornas avslutnings lunch!

Tors 6/6

Sveriges Nationaldag!

Fre 7/6

Skånsk kalops serveras
med kokt potatis och
rödbetor

Ons 1/5

Röd dag!

Tors 2/5

Mustig nötfärssoppa
serveras med nybakat
bröd och smör

Fre 3/5

Nasigoreng serveras med
kall ananassås

Fre 24/5

Vecka 19
Mån 6/5
Tis 7/5

Ons 8/5

Kycklinggryta serveras
med ris och grönsaker

Köttfärssås och spagetti,
grönsaker

Vecka 22

Sprödbakad sejfilé
serveras med kall gurksås
och kokt potatis,
grönsaker

Mån 27/5

Pastasallad med kyckling
serveras med curry- och
mangodressing

Tors 9/5

Kristi Himmelfärdsdag!

Fre 10/5

Lovdag på skolan!
Vad köket bjuder!

Tis 28/5

Vecka 20
Mån 13/5

Kökets kebabgryta
serveras med ris och
grönsaker

Tis 14/5

Fiskgratäng med kokt
potatis och grönsaker

Ons 15/5

Korvgryta med pasta och
grönsaker

Tors 16/5

Krämig potatis-och
broccolisoppa, mjukt bröd
och pålägg

Fre 17/5

Taco buffé (Serveras på
skolan)
Tacokryddad nötfärsgryta
serveras med ris
(Förskolan)

Våra 6:e klassare har
önskevecka och de har
röstat fram maten vi
serverar!
Korv Stroganoff med ris,
grönsaker
Våra 6:e klassare har
önskevecka och de har
röstat fram maten vi
serverar!
Fiskburgare med bröd,
dressing, sallad och
potatismos

Ons 29/5

Våra 6:e klassare har
önskevecka och de har
röstat fram maten vi
serverar!
Skolan: Kebab med bröd,
ris, kall sås och grönsaker
/ Förskolan: Oxpytt med
stekt ägg och rödbetor

Tors 30/5

Våra 6:e klassare har
önskevecka och de har
röstat fram maten vi
serverar!
Nötfärs- och potatissoppa
med nybakat bröd

Fre 31/5

Våra 6:e klassare har
önskevecka och de har
röstat fram maten vi
serverar!
Chicken nuggets med
currysås och ris,
grönsaker

Vecka 24
Mån 10/6

Chili Con Carne med ris,
grönsaker

Tis 11/6

Fiskpanetter serveras
med kall sås och kokt
potatis, grönsaker

Ons 12/6

Vad köket bjuder!

Tors 13/6

Grönsakssoppa,
pannkakor med sylt

Fre 14/6

Skolavslutning! Trevlig
sommar önskar vi er alla!

Du vet väl att du kan ladda ner "Skolmaten" som app till både iPhone, Android, Symbian, MeeGo, Windows Phone och
Blackberry!

