
                              
                                                            Menyvecka 1 Boenden 

 
 Måndag 31/12 

Nyårsafton 
Tisdag 1/1 
Nyårsdagen 

Onsdag 2/1 Torsdag 3/1 Fredag 4/1 Lördag 5/1 
Trettondags-
afton 

Söndag 6/1 
Trettondag  
Jul 

Lunch Lax med 
saffranssås, kokt 
potatis och stekta 
grönsaker med 
körsbärstomat 
 
 
 
Lingonparfait med 
pepparkaksströssel 
 
 

Örtfylld 
fläskkarrésida 
med 
potatisgratäng, 
rödvinssky och 
smörglaserade 
rotfrukter 
 
Chokladtårta 

Fiskgratäng med 
spenat, potatis 
och tärnade 
morötter 
 
 
 
Björnbärskompott 

Redd 
grönsakssopp
a, 
bordsmargarin 
och 
skinkpålägg 
 
Ostkaka med 
sylt och 
grädde 

Stekt fläsk 
med löksås, 
potatis, ärter 
och morötter 
 
 
 
 
Päronkräm 

Viltfärsbiffar 
med potatis, 
svampsås, 
brysselkål och 
lingonsylt 
 
 
Persikohalvor 
och 
gräddmjölk 

Kyckling i 
dragonsås, kokt 
potatis och 
gröna bönor 
 
 
 
Morotskaka 
med 
färskostglasyr 

Kvällsmat Smörgåstårta  
Plockbricka (bricka 
med ost, frukt) samt 
cider 

Omelett med 
skaldjursstuvning, 
sparris, bröd och 
bordsmargarin 

 

Blodpudding med 
korvslantar, 
lingonsylt, bröd 
och 
bordsmargarin 

Vitkålsgryta 
med köttfärs, 
ris, sallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

3 sorters sill 
med potatis, 
gräddfil, sallad, 
kavring, ost 
och 
bordsmargarin 

Skinklåda med 
blomkål, bröd 
och 
bordsmargarin 

Mannagryns-
pudding med 
sylt, bröd och 
bordsmargarin 

                                       



                         
                                                            Menyvecka 2 Boenden 

 
 Måndag 7/1 Tisdag 8/1 Onsdag 9/1 Torsdag 10/1 Fredag 11/1 Lördag 12/1 Söndag 13/1 

Lunch Kokt fisk med 
potatis ägg och 
persiljesås, ärter 
 
 
 
 
Blåbärssoppa 

Ugnsstekt korv 
med potatismos 
och 
värdshusgrönsaker 
 
 
 
Aprikoskräm
  

Köttbullar med 
potatis, skysås, 
rostade rotfrukter, 
lingonsylt  
 
 
 
Citronfromage 

Ärtsoppa med 
rimmat fläsk, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 
 
Pannkaka med 
sylt och vispad 
grädde 

Isterband och 
stuvad potatis, 
bukettgrönsaker, 
inlagda rödbetor 
 
 
 
Körsbärskompott 

Stekt salt sill 
med kokt 
potatis och 
löksås, ärter 
och morötter, 
lingonsylt 
 
Fruktcocktail 
med 
gräddmjölk 
 

Långstekt 
fläskkarré          
(pulled pork), 
potatis, skysås, 
bukettgrönsaker 
och äppelmos 
 
Kladdkaka med 
grädde 

Kvällsmat Köttsoppa, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Kalvdans med sylt 
och vispad grädde, 
bröd och 
bordsmargarin 

 

Potatisbullar med 
bacon, sallad, 
lingonsylt, bröd 
och 
bordsmargarin 

Pastagratäng 
med kyckling, 
bröd och 
bordsmargarin 

Risgrynsgröt, 
mjukt bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Hamburgare 
med mos och 
dressing, 
finriven morot 
( bröd finns att 
beställa i 
köket) 
 

Julgrans-
plundring: 
Janssons 
frestelse, ägg-
halvor, sallad, 
bröd, 
bordsmargarin 
Glögg och 
pepparkakor 
 



                                         

                         
 

                                                           Menyvecka 3  Boenden 
 

 Måndag 14/1 Tisdag 15/1 Onsdag 16/1 Torsdag 17/1 Fredag 18/1 Lördag 19/1 Söndag 20/1 

Lunch Spaghetti, 
köttfärssås och 
rostade rotfrukter 
 
 
 
 
Drottningmousse 

Kyckling i ugn 
med bacon och 
ost, kokt potatis 
och brysselkål 
 
 
 
Päronhalvor 
med 
lingongrädde 
 

Stekt fiskfilé 
med potatis, 
citronsås och 
broccolibuketter 
 
 
 
Ananasfil 

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

Korv Stroganoff 
med kokt potatis 
eller bulgur, 
vitkålsgratäng 
 
 
 
Äppelkräm 

Stekt fläsk med 
löksås, potatis, 
ärter och 
morötter 
 
 
 
Körsbärskompott 

Pepparrotskött i 
sås, potatis, 
grönsaks-
blandning med 
romanescokål, 
inlagd gurka 
 
Jordgubbstårta 
 

Kvällsmat Tisdagssoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Fiskbullar med 
sting, potatis 
och ärter, bröd 
och 
bordsmargarin 

Ost och 
potatisomelett, 
ärter, bröd och 
bordsmargarin 

Potatisgratäng 
med rökt 
skinka och 
sallad, bröd, 
bordsmargarin 

Färsbiffar med 
stekt potatis, 
skysås, 
värdshusgrön-
saker, lingon, 
bröd och 
bordsmargarin 

Skaldjurspaj med 
sallad, bröd och 
bordsmargarin  
 

Kalvsylta med 
kokt potatis, 
rödbetssallad, 
bröd och 
bordsmargarin  
 
 



             
                                         

                                                           Menyvecka 4  Boenden 
 

 Måndag 21/1 Tisdag 22/1 Onsdag 23/1 Torsdag 24/1 Fredag 25/1 Lördag 26/1 Söndag 27/1 

Lunch Sprödbakad 
fisk med 
potatis, 
remouladsås, 
finriven morot  
 
Saftsoppa 

Rimmad nötbog 
med potatismos, 
brysselkål och 
senap 
 
 
Lingonfromage 

Kyckling med 
tacosmak, 
klyftpotatis, 
amerikansk 
grönsaksblandning 
 
Hallonkräm 

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

Köttfärslimpa 
med potatis, 
skysås, 
ugnsbakad kål 
och lingonsylt  
 
 Fruktkompott 

Levergryta 
med kokt 
potatis, 
minimorötter 
och lingonsylt 
 
Aprikoser och 
gräddmjölk 

Laxpudding med 
skirat smör och 
ärter 
 
 
 
Prinsesstårta 

Kvällsmat Blomkålssoppa 
med bacon, 
bröd och 
bordsmargarin 

Lasagne med 
grönsaker och 
tomat, 
bukettgrönsaker 
bröd och 
bordsmargarin 

Mannagrynskaka 
med bärsås, bröd 
och bordsmargarin 

Strömmingslåda 
med potatismos 
och 
broccolibuketter, 
bröd och 
bordsmargarin 

Hackkorv med 
stuvad potatis 
och 
smörglaserade 
rödbetor, bröd 
och 
bordsmargarin 
 

Rotfruktsplättar 
med 
skinkstrimlor, 
lingonsylt, bröd 
och 
bordsmargarin 

Varm korv med 
bröd, grillgurka. 
Potatismos finns 
att beställa från 
kök 

 


