
                                         

 
                                                             
 
 

 
 
 
 
                                                           Menyvecka 10  Boenden 
 

 
 Måndag 2/3 Tisdag 3/3 Onsdag 4/3 Torsdag 5/3 Fredag 6/3 Lördag 7/3 Söndag 8/3 

Lunch  
Gräddstuvad      
pytt i panna med 
stekt ägg, rödbetor 
och sallad 

 
Kyckling i 
dragonsås, kokt 
potatis, rostade 
rotfrukter,  
 
 

 
Broccolisoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

 
Stekt fiskfilé i ugn 
med kokt potatis, 
citronsås och 
minimorötter 
 

 
Spaghetti, 
köttfärssås och  
värdshus-
grönsaker 

 
Raggmunk med 
stekt fläsk, 
lingonsylt, ärter 
och morötter 
 

 
Portergryta med kokt 
potatis och 
herrgårdsgrönsaker 
 

Dessert Fruktsoppa Körsbärskompott Mannagryns-
pudding med sylt 

Inlagda päron 
med gräddmjölk 

Björnbärskräm Fruktcocktail 
och vaniljglass 

Lingonkaka med 
vispad grädde 
 

Kvällsmat Gulaschsoppa 
med bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Timjansmakande 
färslåda med 
potatis och ost, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Makaronipudding 
med herrgårds-
grönsaker, 
lingonsylt, bröd 
och 
bordsmargarin 

Wienerkorv, 
potatis och 
stuvade morötter, 
bröd och 
bordsmargarin 

Paj med skinka, 
purjolök och 
champinjoner, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin  

Örtagårdssill 
med kokt 
potatis, 
ärtsallad, bröd 
och 
bordsmargarin 

Risgrynsgröt, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

 
                                         
 



 
                                                                            

                                    
                                                             

 
 
 

 
 
                                                                                                                                      
                                                           Menyvecka 11  Boenden 

 
 Måndag 9/3 Tisdag 10/3 Onsdag 11/3 Torsdag 12/3 Fredag 13/3 Lördag 14/3 Söndag 15/3 

Lunch  
Korvgryta med 
paprika och tomat, 
potatis och 
grillgrönsaker 
 

 
Sprödbakad fisk 
med potatismos, 
dressing och 
bukettgrönsaker  
 

 
Pastapennor, 
kycklingsås med 
tacosmak, 
broccolibuketter  
 

 
Potatis och 
purjolökssoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

 
Kålpudding, 
potatis, skysås 
och 
minimorötter 
 

 
Rotmos med 
köttkorv, ärter och 
senap 
 

 
Helstekt 
fläskkotlettrad, kokt 
potatis, gräddsås 
och 
grönsaksblandning 
med romanescokål, 
äppelmos 
 

Dessert Drottningmousse Hallonkompott Bärfil 
 

Pannkaka med 
sylt och grädde 
 

Citrussoppa Jordgubbskräm Tårta med daim 
 

Kvällsmat Köttfärssoppa, 
bröd, 
bordsmargarin, 
pålägg 
(matlagningsvin i 
soppan) 

Potatisgratäng 
med skinka, 
persiljeglaserad 
blomkål, bröd 
och 
bordsmargarin 

Blodpudding 
med sallad och 
lingonsylt, bröd, 
bordsmargarin 

Nötskavspanna 
med ris, grön 
grönsaks-
blandning, bröd 
och 
bordsmargarin 

Omelett med 
sparrisstuvning 
och ärtsallad, 
bröd, 
bordsmargarin 

Mannagrynspudding 
med bärsås, bröd 
och bordsmargarin 

Janssons frestelse 
med ägghalvor, 
ärter, majs och 
paprika, bröd, 
bordsmargarin 

 



 
 
                                         

 
                                                             
 
 

                                                       
 
 
                                                           Menyvecka 12 Boenden 

 
 Måndag 16/3 Tisdag 17/3 Onsdag 18/3 Torsdag 19/3 Fredag 20/3 Lördag 21/3 Söndag 22/3 

Lunch  
Potatisbullar med 
stekt fläsk 
lingonsylt och 
sallad 
 

 
Köttfärslasagne 
och blandade 
sommargrönsaker 
 

 
Fiskgratäng 
med tomat, kokt 
potatis och ärter 
 

 
Köttfärssoppa med 
bönor och creme 
fraiche, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

 
Stekt kyckling med 
ugnsstekt potatis, 
skysås, inlagd 
gurka och gröna 
bönor 
 

 
Stekt strömming 
med potatismos 
och finriven morot 
 

 
Kalops, kokt 
potatis, rödbetor 
och värdshus-
grönsaker 
 

Dessert Persikor och 
vispad grädde 
 

Nyponsoppa Äppelkompott Kesokaka med sylt Hallonkräm Rårörda lingon 
och gräddmjölk 

Fruktsallad med 
vispad grädde 
 

Kvällsmat Tisdagssoppa 
(redd soppa med 
rimmad bog, 
korngryn, 
grönsaker) 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Rotfrukts-
medaljonger, 
lingonsylt, bröd och 
bordsmargarin 

Småkorv, stekt 
potatis, 
persiljestuvade 
morötter, bröd 
och 
bordsmargarin 

 

Fiskpudding med 
kokt potatis, 
smörsås, ärter och 
morötter, bröd, 
bordsmargarin 

Smulpaj med 
bacon och broccoli, 
amerikansk 
grönsaksblandning
bröd och 
bordsmargarin 

Kassler med 
potatis, 
legymsallad, bröd 
och 
bordsmargarin 
 

Risgrynsgröt, 
bordsmargarin, 
bröd och pålägg 



 
                                         
 

 
                                                       

 
 

 
 
 
                                                        Menyvecka 13  Boenden 
 

 
 Måndag 23/3 Tisdag 24/3 Onsdag 25/3 

Våffeldagen 
Torsdag 26/3 Fredag 27/3 Lördag 28/3 Söndag 29/3 

Lunch  
Fläskköttsgryta 
med curry och 
cocosmjölk, 
potatis, rotselleri 
och morotsmix  
 

 
Stekt fiskfilé med 
kokt potatis, 
citronsås och 
broccoli 
 

 
Bacontoppad 
kyckling, potatis 
och blandade 
sommargrönsaker 
 

 
Redd 
grönsakssoppa, 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

 
”Kökets val” 
Info kommer 

 
Lertallrikssill 
med potatis, 
ärter och 
morötter 
 

 
Schnitzel med 
potatis och 
champinjonsås, 
bukettgrönsaker 
och gelé 
 

Dessert Aprikoskräm Inlagda päron och 
grädde 

Våffla, sylt och 
grädde 

Risgrynspudding 
med saftsås 

Nyponsoppa  
 

Brylépudding 
med caramelsås 

Kladdkaka med 
grädde 
 

Kvällsmat Köttsoppa med 
topping, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Köttbullar med 
stuvade makaroner, 
bukettgrönsaker, 
bröd och 
bordsmargarin 

Äggröra med 
korvslantar, sallad, 
bordsmargarin och 
bröd. 

Chili con carne, ris 
och sallad,  
bröd och 
bordsmargarin 

Omelett med 
skaldjursstuvnin
g, ärter, bröd 
och 
bordsmargarin 

Rostbiff med 
potatissallad, 
herrgårdsgrönsa
ker, bröd och 
bordsmargarin 
 

Hamburgare med 
bröd, lök, dressing 
och sallad 

 



 
 

 


