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 Måndag 19/11 Tisdag 20/11 Onsdag 21/11 Torsdag 22/11 Fredag 
23/11 

Lördag 24/11 Söndag 25/11 

Lunch Raggmunk med 
stekt fläsk eller 
rökt strimlat fläsk, 
sallad och 
lingonsylt 
 
 
 
Jordgubbsfromage 

Sprödbakad 
fisk med 
potatis, rhode 
islandsås och 
minimorötter 
 
 
 
Blåbärssoppa 

Köttfärsbiffar, 
potatisgratäng 
och 
broccolibuketter  
 
 
 
 
Fruktcocktail 
med grädde 
 

Skånsk kålsoppa, 
(soppa med 
grönsaker, vitkål 
och rimmad bog) 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg  
 
Kesokaka med sylt 

Kyckling i ugn 
med potatis, 
gräddsås och 
rostade 
grillgrönsaker  
 
 
 
Hallonkräm 

Kalops, potatis, 
grönsaks-
blandning med 
vaxbönor, samt 
inlagda rödbetor 
 
 
 
Ananaskompott 

Skinkstek med 
potatis, gräddsås, 
grönsaks-
blandning med 
romanescokål, 
äpplemos 
 
 
Cheesecake 

Kvällsmat Tomatsoppa med 
pasta, bröd 
bordsmargarin och 
pålägg 

Stekt korv 
med stuvad 
potatis och 
sallad, bröd, 
bordsmargarin 

Fruktkompott, 
hembakat bröd 
med 
kalkonpålägg 

Strömmingslåda 
med potatismos, 
ärter och morötter, 
bröd, 
bordsmargarin 

Varm 
smörgåstårta 
och sallad  
 

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

Risgrynspudding 
med saftsås, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
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 Måndag 26/11 Tisdag 27/11 Onsdag 28/11 Torsdag 29/11 Fredag 30/11 Lördag 1/12 Söndag 2/12 

Lunch Korv Stroganoff 
med potatis 
grönsaks-
blandning med 
vaxbönor 
 
 
 
Lingonfromage 

Fisk i ugn med 
cornflakes och 
parmesan, 
potatismos och 
broccolibuketter 
 
 
 
Nyponsoppa 

Örtgratinerad 
kassler med 
potatis och 
grillgrönsaker 
 
 
 
 
Jordgubbskräm 

Grönsakssoppa 
med 
kalvfrikadeller, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg. 
 
 
Ostkaka med 
sylt och grädde 

Kåldolmens dag 
Kåldolmar, 
potatis, skysås, 
amerikansk 
grönsaks-
blandning och 
lingonsylt 
 
Hallonkräm 

Ugnsstekt fisk i 
gräddsky med 
potatis, ärter 
och morötter 
 
 
 
 
Aprikoser och 
vispad grädde 

1:a advent 
Pepparrotskött i 
sås med potatis, 
bukettgrönsaker 
och lingonsylt  
 
 
 
Päronkaka med 
kardemumma 
och vispad 
grädde 
 

Kvällsmat Sparrissoppa 
med bacon, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Färsfrestelse 
med herrgårds-
grönsaker, bröd 
och 
bordsmargarin 

Skaldjursröra 
med ägghalvor 
och potatis, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Prinskorv med 
stuvad spenat 
och stekt 
potatis, bröd, 
bordsmargarin 

Pastagratäng 
med kyckling och 
rotfruktsstrimlor, 
bröd, 
bordsmargarin 
 

Kalvsylta med 
kokt potatis 
och 
rödbetssallad, 
bröd och 
bordsmargarin 
 

Inlagd sill, kokt 
potatis, dillfil, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 
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 Måndag 3/12 Tisdag 4/12 Onsdag 5/12 Torsdag 6/12 Fredag 7/12 Lördag 8/12 Söndag 9/12 

Lunch Fläskköttsgryta 
med curry och 
kokosmjölk, 
potatis, brysselkål 
 
 
 
 
 
Körsbärskompott 

Rotmos med 
rimmad bog 
ärter och senap 
 
 
 
 
 
 
Jordgubbskräm 

Stekt fisk med 
kokt potatis kall 
kaviarsås och 
minimorötter 
 
 
 
 
 
Päron och 
gräddmjölk 

Cowboysoppa 
(soppa med 
köttfärs, creme 
fraiche, bönor 
och grönsaker), 
mjukt bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 
Tunna 
pannkakor med 
vispad grädde 
och sylt 

Stekt kyckling 
med potatis och 
rotfruktsgratäng, 
inlagd gurka och 
gelé 
 
 
 
 
Blandad 
fruktkompott 

Wienerkorv eller 
skinnfri grillkorv, 
kokt potatis, 
senapssås 
och sommar-
blandning 
 
 
 
Chokladmousse 

2:a advent 
Pepparkakans 
dag 
Ugnsstekt lax 
med saffranssås, 
potatis och grön 
grönsaks-
blandning 
 
Mjuk pepparkaka 
med lingonglasyr 

Kvällsmat Köttsoppa med 
bröd 
bordsmargarin 
och pålägg 

Ugnspannkaka 
med 
vitkålslingon, 
bröd och 
bordsmargarin 

Stekt 
blodpudding 
med korvslantar,  
sallad, lingonsylt 
bröd och 
bordsmargarin 

Potatis och 
baconlåda från 
Östergötland, 
slottsgrönsaker, 
bröd och 
bordsmargarin 

Inlagd sill med 
kokt potatis, 
dillfil, ärter och 
morötter, bröd 
och 
bordsmargarin 

Ost och 
spenatpaj med 
sallad,(sallad 
från tre 
stiftelser) bröd 
och 
bordsmargarin 

Tjälknöl med 
potatisgratäng 
och pickles, 
bordsmargarin 
och bröd 
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 Måndag 10/12 Tisdag 11/12 Onsdag 12/12 Torsdag 13/12 Fredag 14/12 Lördag 15/12 Söndag 16/12 

Lunch Vi firar 
Nobeldagen  
Förrätt: 
Sparrissoppa med 
krutonger 
Varmrätt: 
Köttfärsbiff med 
hel ugnsstekt 
potatis, 
bearnaisesås och 
strimlade rotfrukter 
Dessert: 
Fruktsallad med 
limeyoghurt 
 

Stekt fläsk med 
kokt potatis, 
löksås och 
minimorötter 
 
 
 
 
Drottningmousse 

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

Luciadagen 
Lutfisk med kokt 
potatis, 
béchamelsås, 
ärter, 
senap och 
kryddpeppar 
 
Blåbärssoppa 

Falukorv med 
potatismos och 
broccolibuketter 
 
 
 
 
 
Aprikoskräm 

Hackkorv med 
stuvad potatis 
och grönsaks-
blandning med 
vaxbönor 
 
 
 
Äppelmos och 
gräddmjölk 

3:e advent 
Nötstek med kokt 
potatis, gräddsås, 
bukettgrönsaker 
och äppelmos 
 
 
 
Våffla med 
hallongrädde 

Kvällsmat Minestronesoppa 
med bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Risgrynsgröt 
med bröd, 
bordsmargarin 
och julskinka 
 

Rotfruktsplättar 
med lingonsylt, 
bordsmargarin 
och bröd 

Stuvade 
makaroner, 
småkorv, 
sommar-
grönsaker, 
bröd och 
bordsmargarin 
 

Inlagd stekt 
strömming, med 
potatis, dillfil, 
ärter och 
morötter, bröd 
och 
bordsmargarin  

Ost och 
potatisomelett 
med sallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Janssons 
frestelse med 
ägghalvor, sallad, 
bröd och 
bordsmargarin 



 


