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Vecka 2, 9/1-13/1
Ti        Kyckling i dragonsås, kokt potatis, gröna bönor och gelé, salladsbuffé
On Köttbullar med potatis, skysås, ärter och morötter, lingonsylt, salladsbuffé med 
              morotstzatziki
To Örtgratinerad kassler med potatis och rostade rotfrukter, salladsbuffé
Fr        Tjugondag  Knut Risgrynsgröt, julbröd, smör, skinka och senap. Frukt och
              pepparkaka

Vecka 3, 16/1-20/1
Må Pastagratäng med kyckling och salladsbuffé
Ti        Ugnsstekt falukorv med potatismos och brynta grönsaker med tomat och
             salladsbuffé
On Spaghetti, köttfärssås och salladsbuffé med pizzasallad
To        Stekt fiskfilé med potatis, kaviarsås och morotsmix, salladsbuffé
Fr        Kyckling i ugn med bacon och ost, kokt potatis/matkorn och salladsbuffé 

Vecka 4, 23/1-27/1
Må Potatisbullar med strimlad skinka, lingonsylt och salladsbuffé
Ti Ungersk gulaschgryta med bulgur/potatis, grillgrönsaker och salladsbuffé
On        Sprödbakad fisk med potatis, remouladsås, ärter och salladsbuffé
             alt: stekt sillflundra 
To Lasagne med färskost och tomat, salladsbuffé
Fr        Pannbiff med potatis, skysås, ärter och morötter, lingonsylt, salladsbuffé 

Vecka 5, 30/1-3/2
Må Köttsoppa med bröd, smör och pålägg. Säsongen frukt 
Ti Stekt kyckling med ugnsstekt potatis, ädelostsås, minimorötter, röd vinbärsgelé 

och salladsbuffé
On Pytt i panna med inlagda rödbetor och salladsbuffé
To Gratinerad fisk i ugn med cornflakes och parmesan, potatismos, majs och ärter, 
              salladsbuffé
Fr Ugnsstekt falukorv med pasta, ugnsrostade grönsaker och salladsbuffé

 
Vecka 6, 6/2-10/2
Må Tacobuffé med köttfärsröra, tortillas, nachochips, ris, dressing och salladsbuffé
Ti Helstekt fläskkotlettrad med kokt potatis, gräddsås, äpplemos, strimlade 

Rotfrukter och salladsbuffé
On Kyckling Tikka masala, pastaskruvar, broccolibuketter och salladsbuffé
To        Rotmos med rimmad bog och ärter, senap, salladsbuffé
             Alt: Varmkorv med hemlagat potatismos, ärter och salladsbuffé 
Fr Stekt fiskfilé med kokt potatis, rhode Islandssås, bukettgrönsaker och 

salladsbuffé
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Vecka 7, 13/2-17/2
Må        Gulaschsoppa med köttfärs, bröd, smör och pålägg, säsongens frukt
Ti        Alla hjärtans dag
             Fläskköttsgryta champinjoner och morötter, bulgur/potatis och salladsbuffé 
On Raggmunk med rökt strimlad skinka, lingonsylt och salladsbuffé 
To Köttbullar med kokt potatis, skysås och amerikansk grönsaksblandning och 
   salladsbuffé 
Fr Hemlagad fisk bordelaisé med potatismos, ärter och salladsbuffè

Vecka 8, 20/2-24/2
Sportlov

Vecka 9, 27/2-3/3
Må Korvgryta med paprika och tomat, pastapennor och salladsbuffé
Ti         Fettisdagen
             Stekt kyckling med klyftpotatis, skysås, blomkål och broccolibuketter,
             Salladsbuffé. Semla med rosa fyllning
On        Biff Stroganoff, potatis/matkorn, gröna grönsaker och salladsbuffé
To       Sprödbakad fisk med kokt potatis, kaviarsås, broccolibuketter
             och salladsbuffé
Fr        Köttfärslimpa/köttfärsbiff med äppelsmak, potatis, skysås, bukettgrönsaker, 
             lingonsylt och salladsbuffé

Vecka 10, 6/3-10/3
Må Kycklingwook med grönsaker och äggnudlar, salladsbuffé
Ti Korv special:  Varm korv med  korvbröd potatismos, rostad lök, gurkmajonnäs 
              och salladsbuffé
On Potatisbullar med rökt strimlat fläsk, lingonsylt och salladsbuffé
To Kycklinggryta, med bulgur/potatis och rostade grillgrönsaker, salladsbuffé
 Fr        Stekt fiskfilé i ugn med kokt potatis, örtsås och morotsklyftor, salladsbuffé

 
Vecka 11, 13/3-17/3
Må       Cowboysoppa (Grönsakssoppa med köttfärs och cremefraiche)

      med bröd, smör och pålägg, säsongens frukt
Ti       Chiligratinerad kassler med potatismos, broccoli och blomkålsbuketter,
            salladsbuffé 
On       Burgundisk fläskgryta med potatis, haricoverts och salladsbuffé
To        Pizza och salladsbuffé        
Fr        Sprödbakad fisk med kokt potatis, stuvad spenat och salladsbuffé

Vecka 12, 20/3-24/3
Må       Pastapennor, kycklingsås med tacosmak, grön grönsaksblandning och 

      salladsbuffé
Ti       Köttfärsbiffar med klyftpotatis, bearnaisesås och rotfruktsstrimlor, salladsbuffé
On       Ugnsstekt falukorv, potatismos, babymorötter och salladsbuffé
To        Spaghetti med köttfärssås och sommarblandade grönsaker, salladsbuffé
Fr         Fiskgratäng med kokt potatis och sautégrönsaker med körsbärstomat,    
            Salladsbuffé
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Vecka 13, 27/3-31/3
Må        Kycklingsoppa, bröd, smör och pålägg, säsongens frukt
Ti        Örtgratinerad kassler med potatis/matkorn och slottsgrönsaker
On        Sprödbakad torsk med kokt potatis, remouladsås, morotsmix och salladsbuffé
To Stekt kyckling med ugnsstekt potatis, skysås, inlagd gurka och salladsbuffé
Fr Nötköttsgryta á la Strindberg med bulgur/potatis, grönsaksblandning med    
              romanescokål och lingonsylt, salladsbuffé

Vecka 14, 3/4-7/4
Må         Tunna pannkakor med sylt/äppelmos och salladsbuffé Alt: Broccolisoppa, bröd,
              smör och pålägg
Ti         Köttfärslasagne och salladsbuffé med pizzasallad
On        Korv stroganoff med ris/matkorn och brynta grönsaker, salladsbuffé
             Alt: matvete
To        Köttbullar med, potatismos, slantade morötter och majs, salladsbuffé
Fr        Stekt fiskfilé med kokt potatis, citronsås och salladsbuffé med ärter

Vecka 15, 10/4-14/4
Påsklov

 
Vecka 16, 17/4-21/4
Må       Annandag påsk, lovdag
Ti       Kebabwok med grönsaker och äggnudlar, salladsbuffé 
On       Potatisgratäng med skinka, broccolibuketter och salladsbuffé
To        Fiskgratäng med potatismos gröna grönsaker och salladsbuffé
Fr         Kycklinggryta med bulgur/potatis, rotselleri och morotsmix, salladsbuffé

Vecka 17, 24/3-28/3
Må       Tomatsoppa med pasta, rågkaka, smör och pålägg, frukt
Ti       Bogstek med potatis i ugn, gräddsås, blomkål och broccolibuketter äppelmos,
             äppelmos
On        Nötskavspanna med potatis/bulgur och grillgrönsaker, salladsbuffé
 To        Färsbiffar/köttfärslimpa med tacokryddning, klyftpotatis, skysås och     
             Herrgårdsgrönsaker, salladsbuffé
Fr         Sprödbakad fisk med kokt potatis, stuvad spenat och salladsbuffé

Vecka 18, 1/5-5/5
Må       Första maj, lovdag
Ti       Pastaskruvar med ost och kasslersås, bukettgrönsaker och salladsbuffé
On        Färsbiff med grönpepparsås, kokt potatis, ärter, gelé och salladsbuffé
 To        Kyckling tikka masala, pastapennor, wookgrönsaker och salladsbuffé
Fr         Stekt fiskfilé med kokt potatis, gräslökssås och morotsklyftor, salladsbuffé
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Vecka 19, 8/5-12/5
Må        Gulaschsoppa med köttfärs, bröd, smör och pålägg, frukt 
Ti        Burgundisk köttgryta med kokt potatis och blomkål
On        Korvgryta med tomat och paprika, ris/matkorn, gröna bönor och majs,    
             salladsbuffé
To Inbakad fisk, potatis, dillmajonnäs, och salladsbuffé med ärter
Fr Köttfärslasagne med salladsbuffé

Vecka 20, 15/5-19/5
Må         Potatisbullar med rökt skinka, lingonsylt och salladsbuffé 
Ti         Kyckling i ugn med bacon och ost, potatis, broccolibuketter, salladsbuffé
 On       Grekiska färsbiffar med tzatsiki och klyftpotatis, salladsbuffé 
To        Gratinerad fisk i ugn med cornflakes och parmesan, potatismos, smörslungade 
              morötter
Fr        Pytt i panna med inlagda rödbetor och salladsbuffé

 
Vecka 21, 22/5-26/5
Må       Kycklingsoppa  med nudlar, bröd, smör och pålägg, frukt
Ti       Kalops med kokt potatis, inlagda rödbetor och salladsbuffé
On       Raggmunk med strimlat rökt fläsk, lingon och salladsbuffé
To        Kristi himmelsfärdsdag, lovdag
Fr         Studiedag, lovdag

Vecka 22, 29/5-2/6
Må       Ugnsstekt kyckling med potatisgratäng, gräddsås och slottsgrönsaker,    
            salladsbuffé
Ti       Fläskköttsgryta med äppelsmak, potatis, vaxbönor och salladsbuffé
On        Spaghetti, köttfärssås och salladsbuffé med pizzasallad
 To       Sprödbakad sejfilé, kokt potatis, kaviarsås och salladsbuffé med gröna ärter
Fr         Korvstroganoff med  ris/matvete och salladsbuffé

Vecka 23, 5/6-9/6
Må       Annandag pingst, lovdag
Ti       Sveriges nationaldag, lovdag
On        Kött och grönsakssoppa med baguette, smör och hummus, frukt
To        Nötgryta á la Strindberg med potatis, gröna grönsaker och salladsbuffé
 Fr        Skinksallad med bulgur/couscous och grönsaker, dressing, kuvertbröd och    
             pålägg, salladsbuffé

Vecka 24, 12/6-13/6
Må       Pizza, salladsbuffé och glasstrut
Ti       Skolavslutningen, ingen lunchservering


