
Matsedel Finalen och ERCup 22-24/9 2017 

Fredag 

   Lunch       Ugnstekt Falukorv m. potatismos                                  85:- 

           Fiskgratäng m. räkor kokt potatis                                85:- 

   Middag      Pytt i panna m. stekt ägg                                                              85:-  

 

Lördag  

   Lunch       Raggmunkar och stekt fläsk                                          85:- 

           Grekiska färsbiffar m. kokt potatis                              85:- 

   

 

Lunch: smör, bröd, sallad, måltidsdryck och kaffe   

Middag: sallad, måltidsdryck och kaffe   

Frukost:fredag 8-9:- lördag och söndag 7-9 

Lunch: 11-14 

Middag: 18-21 

 

Söndag 

Lunch     Kött och grönsaksgryta m. kokt potatis, sallad, burk dricka 70:- 

              Det kommer endast att vara matlådor.  

              Beställda hämtas senast 12:30   

   


