
                         

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Menyvecka 2 Boenden 

 
 Måndag 6/1 

Trettondagen  
 

Tisdag 7/1 Onsdag 8/1 Torsdag 9/1 Fredag 10/1 Lördag 11/1 Söndag 12/1 

Lunch Portergryta med 
potatis och 
blandade 
sommargrönsaker  
 

Fiskgratäng 
Julienne (morot, 
palsternacka, 
purjolök och creme 
fraiche) med 
potatismos och 
sallad 
 

Isterband och 
stuvad potatis, 
bukettgrönsaker, 
inlagda rödbetor 
 

Broccolisoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Köttbullar med 
potatis, skysås, 
rostade rotfrukter 
och  
lingonsylt  
 

Stekt salt sill 
med kokt potatis 
och löksås, 
morotsklyftor, 
lingonsylt 
 

Långstekt 
fläskkarré, 
potatis, skysås, 
bukettgrönsaker 
och äppelmos 
 

Dessert Blåbärssoppa Aprikoskräm Citronfromage Pannkaka med 
sylt och vispad 
grädde 

Bärkompott Fruktcocktail 
med gräddmjölk 

Kladdkaka med 
grädde 

Kvällsmat Grön ärtpuré med 
pepparrotsfraiche, 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Potatisbullar och 
bacon, sallad, 
lingonsylt, bröd och 
bordsmargarin 

Kalvdans med sylt 
och vispad grädde, 
bröd och 
bordsmargarin 

Pastagratäng 
med kyckling, 
brytbönor, bröd 
och 
bordsmargarin 

Ost och spenatpaj 
med sallad 
(sallad från tre 
stiftelser) bröd och 
bordsmargarin 

Risgrynsgröt, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Hamburgare med 
potatismos och 
dressing, finriven 
morot 
(bröd finns att 
beställa från 
köket) 
 

                                         



                         

 
                                                            
 
 
 
 
 
 
                                                          Menyvecka 3  Boenden 

 
 Måndag 13/1 

Tjugondag Knut 
Tisdag 14/1 Onsdag 15/1 Torsdag 16/1 Fredag 17/1 Lördag 18/1 Söndag 19/1 

Lunch Köttsoppa med 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg  
 

Pasta med 
köttfärssås och 
amerikansk 
grönsaksblandning 
 

Stekt fiskfilé med 
potatis, citronsås 
och morotsmix  
 

Korv Stroganoff 
med kokt potatis 
och herrgårds-
grönsaker 
 

Pannbiff med 
potatismos, stekt lök 
och broccolibuketter 
 

Raggmunk 
med stekt 
fläsk, ärter och 
morötter, 
lingonsylt 
 

Pepparrotskött i 
sås, potatis, 
grönsaksblandning 
med 
romanescokål, 
inlagd gurka 
 

Dessert Ostkaka med sylt 
och grädde 

Päronhalvor med 
lingongrädde 

Ananasfil Drottningmousse 
 

Äppelkräm Körsbärs-
kompott 

Mjuk pepparkaka 
med lingonglasyr 
 

Kvällsmat Janssons 
frestelse, 
ägghalvor, sallad, 
bröd, 
bordsmargarin 
 
Glögg och 
pepparkakor 
 

Småkorv med stekt 
potatis, stuvad 
spenat, bröd och 
bordsmargarin 

Ost och 
potatisomelett, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin  
 

Potatisgratäng 
med rökt skinka, 
persiljeglaserade 
vaxbönor, bröd 
och 
bordsmargarin 

Mannagrynspudding 
med bärsås, bröd 
och bordsmargarin 

Skaldjurspaj 
med sallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Rökt kalkon med 
kokt potatis, 
mimosasallad, bröd 
och bordsmargarin  
 

             



                                         

                                                           
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                        Menyvecka 4  Boenden 

 
 Måndag 20/1 Tisdag 21/1 Onsdag 22/1 Torsdag 23/1 Fredag 24/1 Lördag 25/1 Söndag 26/1 

 
Lunch Sprödbakad fisk 

med potatis, 
remouladsås, 
finriven morot  
 

Rimmad nötbog 
med potatismos 
och brysselkål  
 

” Kökets Val” Kycklingsoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Köttfärslimpa med 
potatis, skysås, 
ugnsbakad kål och 
lingonsylt  
 

Revbensspjäll, 
potatis, skysås, 
värdshus-
grönsaker och 
äppelmos 
 

Laxpudding med 
skirat smör och 
ärter  
 

Dessert Fruktsoppa Lingonfromage Hallonkräm Tunna pannkakor 
med sylt 
och vispad 
grädde 
 

Fruktkompott Aprikoser och 
gräddmjölk 

Prinsesstårta 

Kvällsmat Blomkålssoppa 
med bacon, 
bröd och 
bordsmargarin. 

Lasagne med 
morot och vitkål, 
bukettgrönsaker, 
bröd och 
bordsmargarin 

Pytt i panna, 
rödbetor, sallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Hackkorv med 
stuvad potatis 
och 
smörglaserade 
rödbetor, bröd 
och 
bordsmargarin 

Gubbalåda  
(potatis, ägg, lök, 
grädde och 
ansjovis som 
gräddas i ugn), 
tomatklyftor, bröd 
och bordsmargarin 

Rotfrukts-
medaljonger med 
skinkstrimlor, 
lingonsylt, bröd 
och 
bordsmargarin 

Varm korv med 
bröd, coleslowe 
(vitkål, morot, 
gräddfil) 
 
Potatismos finns 
att beställa från 
kök 



                          

                                             
                                                                         Menyvecka 5  Boenden 

 
 Måndag 27/1 

 
Tisdag 28/1 Onsdag 29/1 Torsdag 30/1 Fredag 31/1 Lördag 1/2 Söndag 2/2 

Lunch Ugnsstekt falukorv 
med potatismos 
och gröna 
grönsaker 
 

Fisk Elisabeth, 
potatis, majs och 
ärter 
 Alt: Stekt 
sillflundra 
 

Ost och 
kycklingsås med 
äpple och chili, 
pasta och 
broccolibuketter 
 

Köttfärssoppa 
med bönor, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Morots och 
palsternacksbiffar 
med dressing, 
ugnsstekt potatis 
och sallad 
 

Lertallrikssill (stekt 
sill med gräddsky) 
kokt potatis och 
blandade 
sommargrönsaker 
 

Dillfrikassé med 
kokt potatis och 
tärnade morötter 
 

Dessert Saftsoppa Ananaskompott Chokladmousse Ostkaka med sylt 
och grädde 

Jordgubbskräm Rårörda lingon och 
mjölk 

Bärpaj med 
vaniljsås 
 

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

Broccolilåda med 
ädelost, bröd och 
bordsmargarin 

Ugnspannkaka 
med lingonsylt 
och sallad,  
bröd, 
bordsmargarin  
 

Fiskburgare med 
potatismos, 
dressing finriven 
morot, bröd och 
bordsmargarin 
 
Bröd finns att 
beställa från 
köket 
 

Omelett med 
skinkstuvning, 
gröna bönor, 
bordsmargarin 
och bröd 

Rödvinsbräserad 
oxkind, potatis och 
palsternacksmos, 
grönsaksblandning 
med vaxbönor, 
bröd och 
bordsmargarin 

Risgrynsgröt med 
mjukt bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

 


