
                                         
 

                                                           Menyvecka 43 Boenden 
 
 

 Måndag 
22/10 

Tisdag 23/10 Onsdag 24/10 Torsdag 25/10 Fredag 26/10 Lördag 27/10 Söndag 28/10 

Lunch 
 

Kycklinggryta 
med morot och 
squash, kokt 
potatis, 
brytbönor 
 
Blåbärssoppa 

Rotmos med 
rimmad bog och 
ärter, senap 
 
 
 
Ananaskompott 

Stekt fisk med 
potatis, kall 
dillsås och 
morotsklyftor 
 
 
Inlagda päron 
och grädde 

Potatisens dag 
Potatis och 
purjosoppa, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 
Tunna pannkakor 
med sylt och 
vispad grädde 
 

Spaghetti, 
köttfärssås, 
ärter och 
morötter  
 
 
Aprikoskräm 

Bruna bönor 
med stekt fläsk 
och potatis, 
gröna 
grönsaker 
 
Rårörda lingon 
med 
gräddmjölk 

Älgköttsgryta 
med potatis, 
strimlade 
rotfrukter och 
lingonsylt 
 
Fruktsallad och 
vispad grädde 

Kvällsmat Blomkålssoppa 
med bacon, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Pastagratäng 
med skinka och 
bukettgrönsaker, 
bröd, 
bordsmargarin 

Hackkorv med 
stekt potatis, 
smörglaserade 
rödbetor, bröd, 
bordsmargarin 

Fiskpudding med 
smörsås och riven 
morot, bröd och 
bordsmargarin 

Broccolilåda 
med ädelost, 
bröd och 
bordsmargarin 

Ost och 
spenatpaj, 
sallad från tre 
stiftelser, bröd 
och 
bordsmargarin 
 

Risgrynskaka 
med russin och 
sylt, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
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 Måndag 29/10 Tisdag 30/10 Onsdag 31/10 Torsdag 1/11 Fredag 2/11 Lördag 3/11 Söndag 4/11 

Lunch 
 

Isterband med 
stuvad potatis, 
slottsgrönsaker 
 
 
 
 
 
Körsbärssoppa 

Biff á la 
Lindström i ugn, 
potatis, skysås, 
amerikansk 
grönsaks-
blandning och 
inlagd gurka 
 
 
Citronfromage 

Stekt sillflundra 
med potatismos 
och finriven 
morot 
 
 
 
 
Inlagda päron 
och vispad 
grädde 

Kålsoppa med 
kalvfrikadeller, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 
 
 
Kesokaka med 
sylt och 
grädde 

Fläskköttsgryta 
med 
champinjoner och 
morot, potatis och  
grön grönsaks-
blandning 
 
 
Hallonkräm 

Alla helgons 
helg 
Ugnsstekt lax 
med kokt 
potatis, kall 
örtsås och 
broccolibuketter 
 
Chokladpudding 
och vispad 
grädde 
 

Stekt kyckling med 
kokt potatis, 
skysås, värdshus-
grönsaker och gelé 
 
 
 
 
Bärpaj med 
vaniljsås 

Kvällsmat Spenatsoppa 
med ägghalva, 
bröd och 
bordsmargarin 

Fiskbullar med 
sting, potatis 
och blandade 
sommargrön-
saker, bröd och 
bordsmargarin 

Korngrynskaka 
med fläsk, 
slotts-grönsaker 
och lingonsylt, 
bröd, 
bordsmargarin 
 

Pastagratäng 
med kyckling, 
samt sallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Smörgåstårta och 
cider 

Ost och 
skinkgratinerad 
blomkål, bröd 
och 
bordsmargarin 

Prinskorv med 
stekt potatis och 
coleslaw (vitkål, 
morot, äpple, 
gräddfil), bröd och 
bordsmargarin 
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 Måndag 5/11 Tisdag 6/11 Onsdag 7/11 Torsdag 8/11 Fredag 9/11 Lördag 10/11 Söndag 11/11 

Lunch 
 

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

Sprödbakad fisk 
med potatismos 
och 
dillmajonnäs, 
samt slantade 
morötter 
 
 
Persikor och 
gräddmjölk 

Nötskavspanna 
med potatis, 
lingonsylt 
och brytbönor 
 
 
 
 
Päronkräm 

Köttfärssoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 
 
 
 
Ostkaka med 
sylt och grädde 

Mårtens afton 
Ugnsstekt kalkon 
med  
potatis, gräddsås, 
brysselkål, gelé 
och äppelklyftor 
 
 
Äppelkaka 

Rotmos med 
fläskkorv, ärter 
och senap 
 
 
 
 
 
Fruktsallad 
med vispad 
grädde 

Fars dag 
Schnitzel med 
kokt potatis, 
svampsås, 
sommar-
grönsaker 
och inlagd gurka 
 
Fars dags tårta 
 

Kvällsmat Sparrissoppa 
med bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Mannagryns-
pudding med 
sylt, bröd, 
bordsmargarin 

Rotfruktsplättar 
med stekta 
bacontärningar, 
och lingonsylt, 
bröd, 
bordsmargarin 

Laxlasagne och 
riven morot, 
bröd och 
bordsmargarin 

Paj med bacon 
och broccoli, 
sallad från tre 
stiftelser,  
bröd och 
bordsmargarin 
 

Köttbullar med 
kokt potatis 
och 
rödbetssallad, 
bröd, 
bordsmargarin 

Inlagd sill med 
kokt potatis, dillfil 
och sallad, bröd 
och 
bordsmargarin 
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 Måndag 12/11 Tisdag 13/11 Onsdag 14/11 Torsdag 15/11 Fredag 16/11 Lördag 17/11 Söndag 18/11 

Lunch Köttbullar med 
kokt potatis, 
skysås, 
bukettgrönsaker 
och lingonsylt 
 
Äppelkräm 

Kyckling med 
tomatsmak, 
klyftpotatis och 
brynta grönsaker 
 
 
Citronfromage 

Stekt fisk med 
potatis, stuvad 
spenat och 
rotfruktsstrimlor 
 
 
Aprikoser med 
vaniljglass 

Ärtsoppa med 
fläsk, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg. 
 
 
Tunna 
pannkakor med 
vispad grädde 
och sylt 
 

Wienerkorv med 
potatismos, 
gurkmajonäs 
och 
broccolibuketter 
  
Nyponsoppa 

Stekt salt sill 
med löksås, 
potatis, slantade 
morötter och 
lingonsylt 
 
Körsbärs-
kompott 

Portergryta med 
potatis 
persiljeglaserad 
blomkål och svart 
vinbärsgelé 
 
Päron med 
vispad grädde 

Kvällsmat Köttsoppa, bröd 
bordsmargarin 
och pålägg 

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

Färsfrestelse 
med herrgårds-
grönsaker, bröd 
och 
bordsmargarin 

Pastagratäng 
med skinka och 
rotfruktsmix, 
bordsmargarin 
och bröd 

Köttfärs och 
grönsakspaj 
med 
smuldegstäcke, 
sallad 

Omelett med 
sparrisstuvning, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Risgrynsgröt, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 
Alt: Hamburgare 
med bröd, 
dressing, sallad 
( endast A-kost ) 
beställes senast 
tisdag 13 nov. 

 
 


