Menuplan for januar-juni 2018

Ugerne 1 + 5 + 9 + 13 + 17 + 21 + 25
Mandag
Kyllingespyd

Pastasalat

Tirsdag

Frikadeller

Kartofler, sovs og grønt

Onsdag

Kødsauce

Kartoffelmos

Torsdag

Boller i karry

Ris og råkost

Fredag

Pizza

Tomatsauce, ost og kød

Kødsauce

Pasta

Tirsdag

Mexicanske pandekager

Oksekødsfyld, tomatsauce og ost

Onsdag

Tarteletter

Høns i asparges

Torsdag

Tomatsuppe

Nudler og kødboller

Fredag

Byg selv burger

Pommes frites

Kødboller i tomatsauce

Spaghetti

Tirsdag

Stegt flæsk

Kartofler, persillesovs og rødbeder

Onsdag

Kyllingelår

Pastasalat

Torsdag

Karbonader

Kartofler og sauce

Fredag

Brændende kærlighed

Kartoffelmos

Hot wings

Pastasalat

Ugerne 2 + 6 + 10 + 14 + 18 + 22
Mandag

Ugerne 3 + 11 + 15 + 19 + 23
Mandag

Ugerne 4 + 8 + 12 + 16 + 20 + 24
Mandag
Tirsdag

Svensk pølseret

Onsdag

Suppe

Kødboller og brød

Torsdag

Lasagne

Råkostsalat

Fredag

Kinaboks

Nudler, kød og grønt

Menuplanen kører videre med intervaller på 4 uger ad gangen. Se ugerne ovenfor!
Den varme mad skal bestilles senest 2 dage før. Du kan bestille så langt frem som du ønsker!
Du bestiller den varme mad ved at sende en mail til: juh@billund.dk. Pengene overfører du via
MobilePay på 2269 2475. Den varme mad koster stadig kun kr. 30,00 pr. dag!
Husk at den varme mad kun kan bestilles af elever fra 4.-9. klasserne, og at det også kun er disse
årgange der må gå over i Billund Idrætscenter i frikvartererne. Også her maden serveres!
Se i øvrigt fremover alle meddelelser, ændringer m.m. på Billund Skolens skoleintra!
Mulighed for mad uden forudbestilling!
Du kan i vores café kl. 11.15-11.45, købe følgende: Salatbar, pandekage/pitabrød med salat, frugt,
pølsehorn, focaccia, pizzasnegle, pastasalat, frikadellespyd, kyllingespyd, frisksmurte skoleboller.
Drikkevarer: Juice, cacaomælk og kildevand. Der betales kontant eller med MobilePay.
Udsalg fra Billund Skolens kiosk/bod!
Der er åben i boden dagligt kl. 09.10-09.40 og igen kl. 11.00-11.40. Her kan købes følgende mod
kontant betaling eller via MobilePay: Pølsehorn, focaccia, pizzasnegle, frugt, pastasalatboks, salatboks,
kyllingespyd, skoleboller m/ pålæg, bread sticks m.m.

