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Ängamat med tryffel och
kryddat vildsvinsbacon

Äggkräm med tryffel
3 st äggulor
50 g smör
1,5 dl mjölk
1 dl grädde
2 msk maizena
1 msk citronsaft
1 tsk tryffelpasta
Smält smöret och tillsätt
maizenan och citronsaften.
Tillsätt grädde och mjölk
och låt det koka upp, blanda
ner äggulorna och sjud till 83
grader, mixa slätt med stavmixer. Smaka av med tryffelpasta och salt.

XJohan Pettersson är köksmästare på Grytsbergs säteri

som består av hotellverksamhet, restaurang med festvåning
samt golfbana och caféverksamhet.

Lökpuré med citron
4 st silverlök eller gul lök
150 g Smör
2 msk citronsaft
Hacka löken och koka den
i smör och citron till den är
mjuk, mixa i en kannmixer
till den är slät. Smaka av med
salt och eventuellt citron.

skin och stek i stekpanna på
medelvärme till de är krispiga plocka upp och låt rinna
av från överflödigt fett.

Kryddbacon på vildsvin
från Vrena vilt
200 g vildsvinsbacon
Skiva tunt på skärma-

Smörstekt surdegsbröd
1 st baguett
Smör till stekning
Kantskär brödet och bryt

Smörstekta skogschampinjoner från Vrena grönt
250 g skogschampinjoner
Stek hela i smör

TBE Vaccination 320:300:DROP IN!

Även resevaccinering

större bitar, stek i smör innan servering på alla sidor tills
de fått gyllene färg.

Primörer
1 knippe gulbetor
2 msk äppelcidervinäger
Koka i rikligt saltat vatten
med 2 msk äppelcidervinäger
per liter vatten. Koka tills de
är mjuka, skala efter kokning
1 knippe vit sparris
1 knippe grön sparris
1 knippe morötter

1 knippe salladslök
1 ask sockerärtor
Skala och blanchera i rikligt saltat vatten.

Karamelliserad ost
100 g Big ben från Jurss
mejeri.

barn

Eskilstuna

3/5 LET´S DANCE 2019 DIREKTSÄNDNING
En ny sprakande säsong av Let´s Dance
med nya stjärnor som ska visa upp vad
de går för på dansgolvet. Inkl. bussresa,
biljett läktare B, välkomstdrink,
goodiebag............................... 650:26-30/5 ESTLAND 5 DAGAR
MED TALLINN - NARVA KURAMÄE - AVINURME
Inkl. bussanslutning till Värtahamnen
t/r, båtresa Stockholm-Tallinn t/r del i
2-bäddshytt kat. B/insides, 1 övernattning i Tallinn del i dubbelrum, 1 övernattning i Narva del i dubbelrum,4 x middagar,
4 x frukost, 2 x luncher, buss i Estland
dag 2-4, besök och guidningar enligt
programmet, svensktalande
guide dag 2-4...................... 4.995:25-26/6 UPPLAND 2 DAGAR
Inkl. bussresa i helturistbuss, logi 1 natt
del i dubbelrum, 2 x luncher, 1 x 2-rätters
middag, 1 x frukost, 1 x kaffe med smörgås, 1 x kaffe med bulle, teaterbiljett, alla
entréer och guidade visningar enligt
programmet, reseledare...... 3.150:6-7/7 MALENA ERNMAN DALHALLA
Malena återvänder till Dalhalla, denna
gång med Så som i himmelen-kollegorna
Philip Jalmelid och Kristin Lidström.
Inkl. bussresa, 1 x lunch, logi 1 natt del
i dubbelrum inkl. 3-rätters middag,
vickning och frukost, konsertbiljett,
besök Klockargården........... 3.495:-

Vaccinationsbyrå

29-30/6 ULLARED 2 DAGAR
Inkl. Bussresa t/r, del i dubbelrum
samt frukostbuffé................ 1.440:4/8TROLLFLÖJTEN,OPERA PÅ SKÄRET
För första gången i historien sätter
Opera på Skäret upp en Mozart-opera.
Trollflöjten, Mozarts sista opera och en
av de mest spelade operorna någonsin.
Operasångare av yppersta klass utlovas
tillsammans med Örebros Svenska
Kammarorkester. Inkl. bussresa, lunch,
operabiljett ......................... 1.495:22/9 SÅ SOM I HIMMELEN
OSCARSTEATERN
I priset ingår: bussresa, lunch,
parkettbiljett ....................... 1.465:1-3/10 KRYSSNING OSLO-KÖPENHAMN
Följ med på en härlig kryssning med två
huvudstäder. Köpenhamn med Ströget
från Rådhusplatsen till Kongens Bytorv
Vackra Oslo med Karl Johan,Slottsparken
och Aker Brygge. Inkl. Bussresa i helturistbuss, del i tvåbäddshytt (ej fönster)
på mellandäck, 2 frukost ombord,
2 middagar ombord, guidad rundtur
i Köpenhamn och Oslo ......... 2.590:12/10 HÄXORNA I EASTWICK CIRKUS STOCKHOLM
Peter Jöback gör huvudrollen i nästa
stora internationella musikal på Cirkus
i Stockholm. Ett kraftfyllt äventyr.
Inkl. bussresa, lunch på Hasselbacken,
parkettbiljett ....................... 1.795:-

För fullständigt reseprogram besök vår hemsida
www.resekompaniets.se
Tel: 016-12 80 00, 016-51 01 51 • Köpmang 68, Eskilstuna
Öppettider: måndag -fredag kl. 10-15 (lunch 12-13)

Pröva gärna att byta ut grönsaker efter vad som finns hos
odlare runt om i Sörmland efter säsong.
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Eskilstuna Vaccinationsbyrå

Mån 16-19, Ons 16-19, Lör 10-12
Rådhustorget 5A E-tuna, tel 016-51 14 30

Skär i tärningar och bränn
med en brännare på sidorna
tills de är gyllene.
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Vi gör det ﬁnt
ﬁnt i ditt
hem & din trädgård till
sommaren.
sommaren.
Vi målar fasader
Vi ﬁxar altanen
Vi gör trädgårdsarbete
Vi beskär träd och buskar

eskilstuna@veterankraft.se | tel: 016-316 12 71

KÖKSLACKEN

VÅRSTÄDNING
INNE OCH UTE?
- Våra erfarna veteraner
hjälper dig gärna med allt
som rör hem & trädgård.
Kontakta oss idag!

RUT & ROT-avdrag!
016-35 30 00
eskilstuna@veteranpoolen.se

Vi lackar kök,
dörrar & möbler
Swisha din
gåva till

123 900 56 20

www.kökochcompany.se
Renovera ditt gamla kök:
Lacka luckor, bänkskivor eller diskbänken
Kontakta oss: Adress: Kök & Co i Sverige AB, Eskilstunavägen 32, Strängnäs (mittemot Cirkel K)
Telefontider: 08.00-21.00 • Telefon: Strängnäs 0152-100 75 • Flen 0157-144 88 • Eskilstuna
016-51 33 30 • Enköping 0171-61 80 20 Mobil: 070-216 40 50 • E-post: bopalmqvist@tele2.se

och hjälp oss
att hitta fler.

