
                                                             
 
 
 

 
 

  
                                                                                                         

 
                                                
                                                          Menyvecka 21  Boenden 
 

 Måndag 18/5 Tisdag 19/5 Onsdag 20/5 Torsdag 21/5 
Kristi 
Himmelsfärdsdag 

Fredag 22/5 Lördag 23/5 Söndag 24/5 

Lunch Kokt torsk med 
potatis, ägg och 
persiljesås och 
ärter 
 

Gräddstuvad pytt i 
panna med rödbetor 
och sallad 
 

Morotssoppa med 
linser, bröd, 
bordsmargarin och 
köttpålägg  
 

Bacontoppad 
kyckling, ugnsstekt 
potatis och 
brytbönor 
 

Stekt sillflundra med 
potatismos, ärter och 
morötter 
 

Isterband med 
stuvad potatis, 
amerikansk 
grönsaksblandning 
och inlagda rödbetor 
 

Nötstek  med kokt 
potatis, gräddsås 
och 
broccolibuketter 
 

Dessert Fruktsallad och 
grädde 

Päronkräm Ostkaka med sylt 
och grädde 
 

Aprikoser och 
gräddmjölk 

Vaniljglass och 
bärkompott 

Fruktsoppa Bärpaj och vaniljsås 

Kvällsmat Köttfärssoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Fiskbullar med sting, 
ris, 
grönsaksblandning, 
bröd och 
bordsmargarin 

Grönsaksbiffar, 
ugnsstekt potatis, 
dressing, bröd och 
bordsmargarin 

Rostbiff, med 
potatissallad, 
sallad, 
bordsmargarin och 
bröd 

Korvbuffé med bröd 
och potatissallad och 
coleslawe, bröd och 
bordsmargarin 

Raggmunk med rökt 
strimlat fläsk, sallad, 
lingonsylt, 
bordsmargarin och 
bröd 

Äppelgröt  
(risgrynsgröt med 
äppleklyftor) mjukt 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 



 

                                                                                                                        
                                                         Menyvecka 22  Boenden 
 
 

 Måndag 25/5 Tisdag 26/5 Onsdag 27/5 Torsdag 28/5 
 

Fredag 29/5 Lördag 30/5 
Pingstafton 

Söndag 31/5 
Pingstdagen 
Mors Dag 

Lunch Potatisbullar med 
korvslantar, 
lingonsylt och 
broccolibuketter 
 

Stekt fisk med 
potatismos, äppel 
och gurksallad, 
morotsklyftor 
 

Pastagratäng med 
kyckling, brytbönor 
 

Köttsoppa, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

 

Köttfärslimpa med 
potatis, skysås, 
bukettgrönsaker och 
lingonsylt 
 

Lertallrikssill med 
potatis, ärter och 
morötter 
 

Dillfrikassé med kokt 
potatis, och 
rotfruktsstrimlor 
 

Dessert Hallonkräm Brylépudding med 
caramelsås 
 

Rabarberkompott Pannkaka med sylt 
och grädde 

Nyponsoppa Persikor med 
grädde 

Morsdagstårta 

Kvällsmat Minestronesoppa, 
bröd, bordsmargarin 
och pålägg 

 

Blodpudding med 
bacontärningar, 
sallad och 
lingonsylt, bröd, 
bordsmargarin 

Kaviarfrestelse, 
bukettgrönsaker, 
bröd och 
bordsmargarin 

Matjessill med kokt 
potatis, gräslök, 
gräddfil, bröd och 
bordsmargarin 

Kalvsylta med 
potatis, 
rödbetssallad, bröd 
och bordsmargarin 

Smörgås-
pepparkaka med 
ost, frukt och kex 

Omelett, räkstuvning, 
sallad med sparris, 
bröd och 
bordsmargarin  



 
 

 
 

                                                                

     
 
 

                                          
 

                          
                                                         Menyvecka 23  Boenden 

 
 Måndag 1/6 

Annandag Pingst 
Tisdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 

 
Fredag 5/6 Lördag 6/6 

Nationaldagen 
Söndag 7/6 

Lunch Varmkorv, 
potatismos, grillgurka 
och vintergrönsaker 
 

Ugnsstekt 
kyckling med 
potatis, currysås, 
vaxbönor och 
gröna bönor 
 

Fisk Elisabeth  
(paprika, tomat, 
cremé fraiche) med 
potatis och 
broccolibuketter 
 

Redd 
grönsakssoppa, 
bröd, bordsmargarin 
och pålägg 
 

Pasta med ost och 
skinksås, 
värdshusgrönsaker 
 

Laxpudding med 
skirat smör och 
ärter 
 

Bogstek, med 
potatisgratäng och 
broccolibuketter 
 

Dessert Lingonfromage Saftsoppa Päron med 
chokladgrädde 
 

Ostkaka med sylt Hallonkräm Ananaskompott Cheesecake 

Kvällsmat Grön ärtpuré med 
topping, bröd, 
bordsmargarin, 
pålägg 

Kalvdans med 
äppelmos, bröd 
och 
bordsmargarin 

Paj med räkor och 
purjolök, sallad 
med sparris, bröd 
och bordsmargarin 
 

Tacobuffé med 
köttfärsröra, ris, 
dressing salladsbuffé 

Fruktkompott  
(torkad frukt) och 
pizzabullar 

Smörgåstårta  Småkorv med stekt 
potatis, rosensallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

 
 



 
  
                                         

 
                                                             
 
 
 
 
                                                           Menyvecka 24  Boenden 

 
 

 Måndag 8/6 Tisdag 9/6 Onsdag 10/6 Torsdag 11/6 Fredag 12/6 Lördag 13/6 Söndag 14/6 

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

Köttfärsjärpe med 
potatismos, 
bukettgrönsaker 
och inlagd gurka 
 

Falukorv i ugn, 
potatis, 
persiljestuvade 
morötter 
 

Broccolisoppa med 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Raggmunk med 
stekt fläsk, 
lingonsylt och 
sallad  
 

Fiskgratäng 
Julienne (morot 
palsternacka 
purjolök, creme 
fraiché) potatis 
och 
broccolibuketter 
 

Biff á la Lindström i 
ugn med kokt potatis, 
skysås och brynta 
grönsaker 
 

Dessert Rårörda lingon och 
gräddmjölk 
 

Bärfil Aprikoser och glass Pannkaka, sylt och 
grädde 

Chokladpudding Fruktsoppa Rabarberpaj med 
vaniljsås 

Kvällsmat Kycklingsoppa, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Skaldjursröra med 
potatis, ägghalvor, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Omelett med 
skinkstuvning, 
broccolibuketter, 
bröd och 
bordsmargarin 

Kräftströmming 
med potatismos 
och ärter, bröd och 
bordsmargarin 

Kassler, 
potatissallad och 
grönsaker, bröd 
och bordsmargarin 

Korv med bröd 
och gurkmajonäs. 
 
Önskar ni mos 
till? Beställ i köket 
 

Risgrynspudding med 
bärsås, bröd och 
bordsmargarin 

 



 


