
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                

 
                                                                                                         

                             
 

 
 

                                                          Menyvecka 16  Boenden 
 
 

 Måndag 15/4 Tisdag 16/4 Onsdag 17/4 Torsdag 18/4 
Skärtorsdagen 

Fredag 19/4 
Långfredagen 

Lördag 20/4 
Påskafton 

Söndag 21/4 
Påskdagen 

Lunch  
Isterband med 
stuvad potatis, 
smörglaserade 
rödbetor 
 
 
Aprikoskräm 

 
Ugnsstekt fisk i 
gräddsky med 
potatismos och 
blandade 
sommargrönsaker 
 
Saftsoppa 

 
Påskskinka med 
kokt potatis och 
mimosasallad, 
gröna grönsaker 
 
 
 
Chokladpudding 
och mandarinklyftor 
 

 
Spenatsoppa 
med ägghalvor, 
bröd, 
bordsmargarin 
och köttpålägg 
 
Ostkaka med 
sylt 

 
Lammfärsbiffar med 
potatis, gräddsås, 
grönsaksblandning 
med vaxbönor 
 
 
Jordgubbskompott 

 
Påskafton 
Påskbuffé 
 
 
 
 
Påsk bakelse 

 
Påskdagen 
Kycklinggratäng 
med bacon, potatis 
och grönsaker med 
romanescokål 
 
Toscakaka 

Kvällsmat  
Grönsakssoppa 
med skinka bröd, 
bordsmargarin, 
pålägg 

 
Risotto med bacon 
och champinjoner, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

 
Makaronilåda med 
amerikansk 
grönsaksblandning, 
lingonsylt, bröd och 
bordsmargarin 

 
Laxpudding med 
skirat smör, 
broccoli, bröd 
och 
bordsmargarin 
 
 

 
Rostbiff med 
potatisgratäng, 
pickles, bröd och 
bordsmargarin 

 
Påsksill med 
kokt potatis, 
ärter och 
morötter, bröd 
och 
bordsmargarin 

 
Pannkaksrulle med 
köttfärs, sallad, 
bröd och 
bordsmargarin 



 
 

 
 
                                                                                         
                                         

                
 
 
 

 
                                                           Menyvecka 17  Boenden 

 
 Måndag 22/4 

Annandag Påsk 
Tisdag 23/4 Onsdag 24/4 Torsdag 25/4 Fredag 26/4 Lördag 27/4 Söndag 28/4 

Lunch  
Örtgratinerad 
kassler, ugnsstekt 
potatis och 
värdshusgrönsaker 
 
Inlagda päron och 
choklad grädde 

 
Kokt fisk med 
ägg och 
persiljesås, 
potatis och 
morotsmix 
Citrussoppa 

 
Vårmarknad 
Färsbiffar med 
klyftpotatis, 
skysås och 
bukettgrönsaker 
Jordgubbskräm 

 
Hedvigsoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 
Tunna pannkakor 
med sylt och 
vispad grädde 
 

 
Falukorv med 
potatismos och 
ugnsstekt kål 
 
 
Hallonkompott 
 

 
Kålpudding, 
skysås, potatis, 
slantade 
morötter och 
lingonsylt 
Chokladmousse 
 

 
Portergryta, med 
kokt potatis och 
bukettgrönsaker 
 
 
Fruktsallad och 
glass 

Kvällsmat  
Ärtpuré med 
pepparrotstopping, 
bröd, bordsmargarin 
och pålägg 

 
Potatis och 
ostomelett, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

 
Sillbuffé med kokt  
potatis, 
dillcremefraiche, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

 
Pastagratäng 
med kyckling, 
bukettgrönsaker, 
bröd och 
bordsmargarin 

 
Bondsås (med lök 
och fläsk) potatis, 
rotfruktsstrimlor, 
bröd och 
bordsmargarin 
 

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

 
Risgrynsgröt, mjukt 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 



 
 
                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 

                                                         
 
                                                             Menyvecka 18  Boenden 

 
 Måndag 29/4 Tisdag 30/4 

Valborgs-
mässoafton 

Onsdag 1/5 
1:a Maj 

Torsdag 2/5 Fredag 3/5 Lördag 4/5 Söndag 5/5 

Lunch  
Spaghetti och 
köttfärssås, 
värdshus-
grönsaker  
 
 
Blåbärssoppa 

 
Schnitzel med 
grönpepparsås, 
kokt potatis, och 
ärter 
 
 
Päron á la after 
eight och vispad 
grädde 
 

 
Fiskgratäng med 
skaldjur, kokt 
potatis och 
grönsaksblandning 
med romanescokål 
 
Björnbärskompott 

 
Köttfärssoppa med 
bönor och cremé 
fraiche, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 
Ostkaka med bärsås 
 

 
Fläskköttgryta 
med kokosmjölk, 
kokt potatis och 
brynta grönsaker 
 
 
Aprikoskräm 

 
Fiskgratäng 
med spenat, 
kokt potatis 
och ärter 
 
 
Drottning 
mousse 

 
Nötstek med kokt 
potatis gräddsås 
och grönsaks-
blandning med 
vaxbönor, gelé 
 
Chokladtårta 
 
 

Kvällsmat  
Spenatsoppa 
med ägghalvor, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

 
Varm 
smörgåstårta och 
sallad 

 
Småkorv med 
potatis, stuvad 
blomkål, bröd och 
bordsmargarin 

 
Fisk i ugn, 
potatismos, 
minimorötter, bröd 
och bordsmargarin 

 
Broccolilåda med 
ädelost, 
tomatsallad, bröd 
och 
bordsmargarin 

 
Köttbullar med 
potatis och 
rosensallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

 
Janssons frestelse, 
ägghalva, rödbetor, 
bröd och 
bordsmargarin 
 



 
                                         
 

 
                                                             
 
 
 
 
          
                                                       
                                                         Menyvecka 19  Boenden 

 
 Måndag 6/5 Tisdag 7/5 Onsdag 8/5 Torsdag 9/5 Fredag 10/5 Lördag 11/5 Söndag 12/5 

Lunch  
Ugnsgratinerad 
falukorv, 
potatismos och 
gröna bönor 
 
 
 
Ananasfil 

 
Köttfärslasagne, 
amerikansk 
grönsaksblandning 
 
 
 
 
Päronkräm 

 
Stekt fiskfilé med 
kokt potatis, varm 
gräslökssås och 
morotsklyftor 
 
 
 
 
Citronfromage 

 
Redd 
grönsakssoppa med 
bröd, bordsmargarin 
och pålägg 
 
 
 
Mannagrynspudding 
och sylt 

 
Stekt kycklingfilé 
med skysås, 
potatisgratäng 
bukettgrönsaker 
och gelé 
 
 
Saftsoppa 

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

 
Plommonspäckad 
köttfärslimpa med 
potatis, gräddsås 
och 
grönsaksblandning 
med vaxbönor, 
lingonsylt 
Inlagda persikor och 
vaniljglass 
 

Kvällsmat  
Champinjon-
soppa, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

 
Makaronilåda med 
broccoli, lingonsylt, 
bröd och 
bordsmargarin 

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

 
Grönsaksbiffar, 
klyftpotatis, 
dressing, sallad, 
bröd och  
bordsmargarin 

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

 
Risotto med 
svamp och 
bacon, ärter, 
bröd och 
bordsmargarin 

 
Omelett med stuvad 
sparris, bröd och 
bordsmargarin 



 
 


