Sundskolemad-Kolding
-et fornuftigt supplement!

Vi er klar... Er du?

Velkommen til! - Vi håber, du vil synes om vores skolemad.
-Vi har et rigt udvalg af varme måltider og kolde menuer, som alle kan ses på
www.sundskolemad-kolding.dk, hvor du også kan læse betingelserne for
levering af skolemaden.
Det varierede menukort er udarbejdet med sundhed og energi i højsædet,
hvilket afgjort ikke gør menuerne mindre spændende - bar’ lidt sundere :-)
Se eksempler på dagens ret + de daglige:

I ønskes alle et rigtigt
godt skoleår :-)
Dagens ret UGE xx

MANDAG: PIZZA
TIRSDAG: NUGGETS
ONSDAG: Wrap m/oksekød
TORSDAG: BOLLER I KARRY
FREDAG: KYLLINGEBURGER

Dagens ret UGE xx

MANDAG: LASAGNE
TIRSDAG: WRAPS MED OKSEKØD
ONSDAG: KYLLING I KARRY
TORSDAG: FOCCASIA
FREDAG: CHILLI OKSEBURGER
+ diverse andre

Eks. på daglige (alle dage)

Chili Kebab Burger
Gulerodsbolle m/kalkun
Gulerodsbolle m/ost + gnavegrønt
Kyllingestrimler m/grov mix-grøn salat
Mixet salat m/gulerodsbolle (vegetar)
Pastasalat m/kyllingestrimler
Pave med kylling og jalapen 32.5
Pave m/kalkun, ost, salat
Pave med æg, rejer, mayo, tomat, agurk
Pave med roastbeef, krydret dressing,
Pita (grov) m/ kylling og salat m/dres
Fuldkornspølsehorn m/grov pasta
Stor grov kyllingepølsehorn m/gnavegrønt
Sportsbolle (Pave) m/kalkun, salat
Tunmousse m/grønt og gulerodsbolle
Wrap med kyllingkebab, salat og dressing
+ mange flere
samt diverse drikkevarer...

Følgende skoler er tilmeldt ordningen i 2017/18:
Alminde-Viuf Fællesskole (onsdag + fredag)
Bakkeskolen (tirsdag, torsdag + fredag)
Bramdrup Skole
Christiansfeld Skole (fredag)
Dalby Skole
Kongsbjergskolen (tirsdag + fredag)
Kolding Realskole
Lykkegårdsskolen (tirsdag + fredag)
Vonsild Skole
Lyshøj Nord (fredag)
Lyshøjskolen (4.- 6. klasse)
Sct. Michael Skole (tirsdag, torsdag + fredag)

Ønsker du, at tilmelde dig ordningen, er det ganske nemt:
Klik ind på www.sundskolemad-kolding.dk
1. Opret konto
2. Indsæt penge
3. Bestil skolemad
Deadline for bestilling/afbestilling af skolemad er samme dag inden kl. 7.00

Se alle menuer på
www.sundskolemad-kolding.dk
god appetit!

med venlig hilsen
www.sundskolemad-kolding.dk

