
 
 

 
                                                                
 
 
 
                   

                                                          Menyvecka 44  Boenden 
 
 

 Måndag 26/10 Tisdag 27/10 Onsdag 28/10 Torsdag 29/10 Fredag 30/10 Lördag 31/10 
Alla Helgons dag 

Söndag 1/11 

Lunch Biff á la Lindström i 
ugn med potatis, 
skysås, 
amerikansk 
grönsaksblandning 
och inlagd gurka 
 

Kokt fisk med 
ägg och 
persiljesås 
potatis, ärter, 
morötter  
 

Kalops med kokt 
potatis, brysselkål 
och rödbetor 
 

Ärtsoppa med 
fläsk, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Potatisbullar och 
prinskorv, 
lingonsylt och 
sallad 
 

Stekt kyckling med 
kryddsmör 
potatisgratäng och 
värdshusgrönsaker  
 

Rödvinsbräserad 
oxkind med 
potatis- och 
palsternackspuré, 
broccolibuketter 
 

Dessert Körsbärssoppa Bärkompott Inlagda persikor och 
gräddmjölk 

Pannkaka med 
sylt och grädde 

Hallonkräm Chokladmousse Äppelkladdkaka 
med vaniljsås 
 

Kvällsmat Svampsoppa, 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Rotfruktsgratäng 
med kyckling 
och ärter bröd, 
bordsmargarin 

Mannagrynspudding 
med sylt,  
bröd och 
bordsmargarin 

Chili con carne 
med ris, 
vaxbönor, bröd, 
bordsmargarin 

Smörgåstårta 
och cider 

Inlagd sill med kokt 
potatis, ägghalva, 
gräddfil och sallad, 
bröd, 
bordsmargarin 

Köttbullar med 
kokt potatis och 
rödbetssallad, 
bröd, 
bordsmargarin 
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 Måndag 2/11 Tisdag 3/11 Onsdag 4/11 Torsdag 5/11 Fredag 6/11 Lördag 7/11 Söndag 8/11 
Fars Dag 

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

Fiskburgare 
med potatismos, 
dillmajonnäs 
och riven morot 
 

Korvgryta med 
tomat och 
paprika, potatis, 
vaxbönor 
 

Kycklingsoppa med 
nudlar, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Älgfärsbiffar, 
kokt potatis, 
svampsås, 
rotfrukter och 
gelé 
 

Rotmos med 
köttkorv, ärter och 
senap 
 

Portergryta med 
kokt potatis, och 
broccolibuketter 
 

Dessert Blandad 
fruktkompott 

Päron och 
gräddmjölk 
 

Jordgubbskräm Ostkaka med sylt 
och grädde 

Saftsoppa Fruktsallad med 
vispad grädde 

Prinsesstårta 

Kvällsmat Spenatsoppa 
med 
kalvfrikadeller, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Bräckt skinka, 
stekt potatis och 
stekt ägg, 
bordsmargarin 
och bröd 

Färsfrestelse, 
tomatsallad, bröd, 
bordsmargarin 

Stekt sillflundra med 
krämig purjolök och 
kokt potatis, 
rotfruktsstrimlor, 
bröd, bordsmargarin 
 

Pastagratäng 
med sallad, bröd 
och 
bordsmargarin 
 

Omelett med 
champinjonstuvning, 
brytbönor med 
örtsmör, bröd och 
bordsmargarin 

Örtagårdssill, kokt 
potatis, ärtsallad, 
bröd och 
bordsmargarin 
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 Måndag 9/11 Tisdag 10/11 Onsdag 11/11 Torsdag 12/11 Fredag 13/11 Lördag 14/11 Söndag 15/11 

Lunch Köttbullar med 
stuvade makaroner 
och 
värdshusgrönsaker 
 

Kycklinggryta 
med curry, ris 
och brynta 
grönsaker 
 

Stekt fisk med 
potatis och stuvad 
spenat, sallad 
 

Skånsk kålsoppa, 
(soppa med 
vitkål, grönsaker 
och rimmad bog), 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg. 
 
 

Bogstek av fläsk 
med potatis, 
gräddsås, 
persiljeglaserad 
blomkål och 
äppelmos  
 

Lertallrikssill med 
kokt potatis och 
sommarblandade 
grönsaker 
 

Plommonspäckad 
köttfärslimpa med 
potatis, brynt kål 
och lingonsylt 
 

Dessert Päronkräm Citronfromage Stekta äppelklyftor 
med kanel, sirap 
och glass 

Tunna pannkakor 
med vispad 
grädde och sylt 
 

Nyponsoppa Körsbärskompott Bärpaj med 
vaniljsås 

Kvällsmat Palsternacks- och 
potatissoppa med 
isterbandsfräs, bröd 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Kalvdans med 
sylt och grädde, 
bordsmargarin, 
bröd 

Falukorv med 
potatis och 
stuvade morötter, 
bordsmargarin, 
bröd 

Tacopaj med 
köttfärs, sallad 
bordsmargarin 
och bröd 

Skaldjursrisotto 
med ärter, 
bordsmargarin 
och bröd 

Potatisgratäng, 
rostbiff, 
picklesgrönsaker, 
bordsmargarin 
och bröd 

Risgrynsgröt, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 



                                                          
 
                   
                                                                              

 
 
 
 

                                                          Menyvecka 47  Boenden 
 

 Måndag 16/11 Tisdag 17/11 Onsdag 18/11 Torsdag 
19/11 

Fredag 20/11 Lördag 21/11 Söndag 22/11 

Lunch Gulaschgryta med 
gräddfils- topping, 
potatis och 
broccolibuketter 
 

Potatisbullar med 
stekt fläsk, 
Birgittasallad 
(morot, gurka, 
vitkål i ättikslag) 
och lingonsylt 
 

Lasagne och 
värdshusgrönsaker 
 

Köttsoppa, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg  
 

Ugnsstekt lax 
med kokt 
potatis, 
hollandaisesås 
och grön sparris 
 

Isterband med 
potatis och 
blomkålsstuvning, 
sallad 
 

Älgköttsgryta, 
potatis, 
grönsaksblandning 
med 
romanescokål, 
lingonsylt 
 

Dessert Jordgubbsmousse Blåbärssoppa Fruktcocktail med 
grädde 
 

Kesokaka med 
sylt 

Äppelkräm Ananaskompott Cheesecake 

Kvällsmat Köttfärssoppa, 
bröd 
bordsmargarin och 
pålägg 

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

Stekt korv med 
stuvad potatis och 
smörglaserade 
rödbetor, bröd, 
bordsmargarin 

Kyckling med 
dragonsås, kokt 
potatis, 
brytbönor, bröd 
och 
bordsmargarin 
 

Varm 
smörgåstårta 
och sallad 

Grönsakspaj med 
smuldegstäcke, 
sallad 
 

Hamburgare med 
bröd, dressing, 
tomat, sallad och 
rostad lök. 
 
Potatismos kan 
beställas av kök 
senast söndag 
morgon 
 



 
 
 

 


