
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                             
                                                         Menyvecka 18  Boenden 

 
 Måndag 27/4 Tisdag 28/4 Onsdag 29/4 Torsdag 30/4 

Valborgsmässoafton 
Fredag 1/5 Lördag 2/5 Söndag 3/5 

Lunch Ost och 
skinksås med 
pasta, brynta 
grönsaker 

 

Gulaschsoppa 
med topping, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Fiskgratäng med 
broccoli, potatismos 
och riven morot 
 

Stekt kyckling med 
kokt potatis, 
gräddsås, blandade 
sommargrönsaker och 
inlagd gurka  

 

Schnitzel med 
grönpepparsås, 
ugnsstekt potatis  
och ärter, gelé 
 

Stekt salt sill 
med potatis, 
löksås och 
minimorötter 
 

Plommonspäckad 
köttfärslimpa med 
kokt potatis, 
gräddsås och 
bukettgrönsaker 
 

Dessert Aprikoser och 
grädde 

Ostkaka med 
sylt 

Chokladmousse Päron á la after eight 
och vispad grädde 
 

Hallonkompott Nyponsoppa Cheesecake 

Kvällsmat Spenatsoppa 
med ägghalvor, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Janssons 
frestelse, 
ägghalva, 
rödbetor, bröd 
och 
bordsmargarin 

Ugnspannkaka med 
sylt, bröd, 
bordsmargarin 

Varm smörgåstårta 
med sallad 

Paj med 
tacosmak, sallad, 
bröd, 
bordsmargarin 

Småkorv med 
potatis och 
persiljestuvad 
blomkål, bröd 
och 
bordsmargarin 

Fiskburgare med 
mos, dressing, 
bröd och 
bordsmargarin 
( Hamburgerbröd 
finns att beställa 
från köket ) 
 

                                   



                                                             
 
 
 
 
          
 
                                                          
 
                                                           Menyvecka 19  Boenden 

 
 

 Måndag 4/5 Tisdag 5/5 Onsdag 6/5 Torsdag 7/5 Fredag 8/5 Lördag 9/5 Söndag 10/5 

Lunch Stekt fläsk med 
potatis, löksås, 
ärter och 
morötter, 
lingonsylt 
 

Spaghetti och 
köttfärssås, 
amerikansk 
grönsaksblandning 
 

Stekt fiskfilé med 
kokt potatis, 
gräslökssås och 
morotsklyftor  

 

Skånsk kålsoppa 
med bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Nötköttsgryta á 
la Strindberg, 
potatis och 
broccolibuketter 
 

Frukostkorv, 
potatismos och 
rotfruktsstrimlor 
 

Örtgratinerad 
kassler kokt potatis 
och 
grönsaksblandning 
med vaxbönor 
 

Dessert Ananasfil Äppelkräm Jordgubbsmousse Risgrynspudding 
och sylt 
 

Saftsoppa Körsbärskompott Inlagda persikor 
och vaniljglass 

Kvällsmat Champinjon-
soppa, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Örtagårdssill med 
kokt potatis, 
tomatklyftor, bröd 
och bordsmargarin 

Potatisplättar med 
tärnad rökt skinka, 
sallad, lingonsylt, 
bröd och 
bordsmargarin 
 

Thaikyckling med 
grön curry, ris, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Baconlåda från 
Östergötland, 
brytbönor, bröd 
och  
bordsmargarin 

Skaldjursröra 
med potatis, 
ägghalvor, sallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Omelett med 
stuvad sparris, 
bröd och 
bordsmargarin 



    
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                          Menyvecka 20  Boenden                                  

                         
 Måndag 11/5 Tisdag 12/5 Onsdag 13/5 Torsdag 14/5 Fredag 15/5 Lördag 16/5 Söndag 17/5 

Lunch Köttbullar med 
stuvade makaroner 
och blandade 
sommargrönsaker 
 

Fisk Bordelaise (fisk 
toppad med ströbröd 
morot, margarin), 
potatismos, ärter 
 

Korvgryta med 
paprika och 
tomat, potatis, 
broccolibuketter 
 

Kycklingsoppa med 
nudlar, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Långstekt 
fläskkarré (pulled 
pork) med 
ugnsstekt potatis, 
gräddsås, gröna 
bönor och gelé 
 

Rödspätta med 
kokt potatis, 
remouladsås, 
finriven morot 
 

Fläskfilé med 
ädelostsås, 
potatis och 
värdshus-
grönsaker 
 

Dessert Citronfromage Mandarinklyftor och 
glass 
 

Blåbärssoppa Pannkaka med sylt 
och grädde 

Äppelkompott 
 

Jordgubbskräm Päronkaka med 
ingefära 

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

Mannagrynspudding 
med sylt, bröd och 
bordsmargarin 

Ost och 
spenatpaj med 
coleslaw, bröd 
och 
bordsmargarin 

Havswallenbergare 
(fiskbiffar med lax 
och torsk) med 
potatismos, finriven 
morot, bröd och 
bordsmargarin 

Risotto med 
svamp och 
bacon, ärter, bröd 
och 
bordsmargarin 

Rotfruktsgratäng 
med småkorv 
och lingonsylt, 
bröd och 
bordsmargarin 

Inlagd sill med 
kokt potatis, 
dillfil och sallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

                                           
 


