
                                                                               

                                               
                                                           Menyvecka 9  Boenden 

 
 Måndag 25/2 Tisdag 26/2 Onsdag 27/2 Torsdag 28/2 Fredag 1/3 Lördag 2/3 Söndag 3/3 

Lunch Lunchkorv 
med 
potatismos, 
rostad lök, 
gurkmajonäs 
och sallad. 
 
 
Päronkräm 

Sprödbakad fisk 
med kokt potatis, 
kall dillsås och 
broccolibuketter 
 
 
 
 
Chokladpudding 
och grädde 

Kålpudding med 
kokt potatis, 
skysås, 
rotfruktsmix och 
lingonsylt  
 
 
 
Hallonkompott 

Skånsk 
kålsoppa med 
rimmad bog, 
bordsmargarin, 
bröd och pålägg 
 
 
 
Ostkaka med 
sylt och vispad 
grädde 
 

Pasta, ost och 
skinksås, grön 
grönsaks-
blandning 
 
 
 
 
Äppelmos och 
mjölk 

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

Kycklingfilé med 
gräddsås, 
potatisgratäng, 
grönsaks-
blandning med 
vaxbönor och 
gelé 
 
Cheesecake 

Kvällsmat Tisdagssoppa 
med fläsk och 
korngryn bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Isterbandslåda, 
inlagda rödbetor, 
blandade 
sommargrönsaker, 
bröd och 
bordsmargarin 

Fiskbullar med 
sting, potatis, 
ärter, bröd och 
bordsmargarin 

Kycklingwook 
med ris och 
mangoraja, bröd 
och 
bordsmargarin 

Broccolilåda 
med ädelost, 
bröd och 
bordsmargarin 

Paj med skinka 
och champinjoner 
sallad, 
bordsmargarin 
och bröd 

Örtagårdssill med 
kokt potatis, 
ärtsallad, bröd 
och 
bordsmargarin 

 



 
 
 
                                         

 
                                                             
 
 
 
 
 
 
                                                           Menyvecka 10  Boenden 
 

 
 Måndag 4/3 Tisdag 5/3 Onsdag 6/3 Torsdag 7/3 Fredag 8/3 Lördag 9/3 Söndag 10/3 

Lunch Potatisbullar och 
stekt fläsk, 
värdshusgrönsaker 
och lingonsylt  
 
 
Fruktsoppa 

Fettisdagen 
Asiatisk 
kycklinggryta 
med persika, kokt 
potatis och 
rostade rotfrukter 
Semla 

Stekt fiskfilé i ugn 
med kokt potatis, 
citronsås och 
minimorötter 
 
 
Inlagda päron 
med gräddmjölk 
 

Köttsoppa, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 
 
 
Mannagrynskaka 
med sylt 

Spaghetti och 
köttfärssås, 
värdshusgrönsaker 
 
 
 
Björnbärskräm 

Bruna bönor 
med köttbullar, 
potatis, ärter 
och morötter, 
lingonsylt  
 
Fruktcocktail 
och vaniljglass 

Dillfrikassé med 
kokt potatis och 
amerikansk 
grönsaksblandning 
 
 
Lingonkaka med 
vispad grädde 

Kvällsmat Broccolisoppa med 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Timjansmakande 
färslåda med 
potatis och ost, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Makaronipudding 
med herrgårds-
grönsaker, 
lingonsylt, bröd 
och 
bordsmargarin 

Wienerkorv, 
potatis och 
stuvade morötter, 
bröd och 
bordsmargarin 
 

Risotto med 
champinjoner och 
bacon, sallad, bröd 
och bordsmargarin 

Inlagd sill, 
potatis, dillfil, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Risgrynsgröt, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

 
                                         
 
 



 
 
 

                                                 
 

                                                            Menyvecka 11  Boenden 
 

 Måndag 11/3 Tisdag 12/3 Onsdag 13/3 Torsdag 14/3 Fredag 15/3 Lördag 16/3 Söndag 17/3 

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

Sprödbakad fisk 
med potatismos 
och slantade 
morötter 
 
 
 
 
Hallonkompott 

Pastapennor, 
kycklingsås med 
tacosmak, 
broccolibuketter  
 
 
 
 
Bärfil 

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

Köttfärsbiffar 
med klyftpotatis, 
bearnaisesås 
och rotfruktsmix 
 
 
 
 
Citrussoppa 

Levergryta med kokt 
potatis, värdshus-
grönsaker och 
lingonsylt 
 
 
 
 
 
Jordgubbskräm 

Helstekt 
fläskkotlettrad, kokt 
potatis, gräddsås 
och grönsaks-
blandning med 
romanescokål, 
äppelmos 
 
Tårta med daim 
 

Kvällsmat Redd 
grönsakssoppa, 
bröd, 
bordsmargarin, 
pålägg 

Omelette med 
skinkstuvning,  
sallad, bröd, 
bordsmargarin 

Kassler och 
rislåda, ärter, 
bröd och 
bordsmargarin 

Pi-dagen 
Pizza och 
pizzasallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Korv med 
potatismos, 
gurkmajonäs, 
bröd och bords-
margarin, 
(Korvbröd 
beställs från 
köket) 
 

Mannagrynspudding 
med bär sås, bröd 
och bordsmargarin 

Janssons frestelse 
med ägghalvor, 
ärter, majs och 
paprika, bröd, 
bordsmargarin 



 
 
 

                                         
 

                                                            Menyvecka 12  Boenden 
 

 Måndag 18/3 Tisdag 19/3 Onsdag 20/3 Torsdag 21/3 Fredag 22/3 Lördag 23/3 Söndag 24/3 

Lunch Ugnsstekt 
falukorv, 
potatismos och 
broccolibuketter 
 
 
Persikor och 
vispad grädde 

Stuvade 
makaroner med 
köttbullar och 
blandade 
sommargrönsaker 
 
Nyponsoppa 

Fiskgratäng med 
tomat, potatis 
och minimorötter  
 
 
 
Äppelkompott 

Köttfärssoppa med 
bönor och creme 
fraiche, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 
Kesokaka med sylt 

Stekt kyckling med 
ugnsstekt potatis, 
skysås, inlagd 
gurka och gröna 
bönor 
 
Jordgubbskräm 

Stekt strömming 
med potatismos 
och finriven 
morot 
 
 
Rårörda lingon 
och gräddmjölk 

Kalops, kokt 
potatis, rödbetor 
och värdshus-
grönsaker 
 
 
Fruktsallad med 
vispad grädde 
 

Kvällsmat Spenatsoppa 
med 
kalvfrikadeller, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Rotfruktsplättar 
med lingonsylt, 
bröd och 
bordsmargarin 

Palsternacks-
låda med 
småkorv, sallad, 
bröd, 
bordsmargarin 

 

Fiskpudding med 
kokt potatis, 
smörsås, ärter och 
morötter, bröd, 
bordsmargarin 

Smulpaj med 
bacon och grönkål, 
amerikansk 
grönsaksblandning 
bröd och 
bordsmargarin 

Kassler med 
potatis, 
legymsallad, 
bröd och 
bordsmargarin 
 

Risgrynsgröt, 
bordsmargarin, 
bröd och pålägg 

 
 


