
                                          
 

                                                          Menyvecka 6  Boenden 
 

 Måndag 3/2 Tisdag 4/2 Onsdag 5/2 Torsdag 6/2 Fredag 7/2 Lördag 8/2 Söndag 9/2 

Lunch Kyckling med 
indisk kryddning, 
potatis och 
broccolibuketter 

Wienerkorv med 
stuvade 
makaroner och 
grön 
grönsaksblandning  
 

Ugnsstekt fiskfilé 
med kokt potatis, 
remouladsås och 
bukettgrönsaker 
 

Ärtsoppa, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Bogstek med 
potatis, gräddsås, 
brynt brysselkål 
och äppelmos 
 

Levergryta med 
kokt potatis, 
värdshus-
grönsaker och 
lingonsylt 
 

Wallenbergare, 
potatis, gräddsås, 
värdshusgrönsaker 
och inlagd gurka 
 

Dessert Persikor och 
gräddmjölk 
 

Citronfromage Björnbärskräm Pannkaka med 
sylt och grädde 

Nyponsoppa Inlagda päron och 
grädde 

Jordgubbstårta  
 

Kvällsmat Svampsoppa 
med 
vitlökskrutonger  
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Bräckt kassler 
med kokt potatis, 
rödbetssallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Bondomelett, (lök 
potatis, fläskkött) 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Strömmingslåda 
med potatismos, 
rotfruktsstrimlor, 
bröd och 
bordsmargarin 
 

Paj med 
tacokryddad 
köttfärs, sallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Varm 
smörgåstårta och 
sallad 

Inlagd sill med kokt 
potatis, dill-
cremefraiché, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

                                    
 



                                              
                                                            Menyvecka 7  Boenden 

 
 Måndag 10/2 Tisdag 11/2 Onsdag 12/2 Torsdag 13/2 Fredag 14/2 

Alla hjärtans dag 
Lördag 15/2 Söndag 16/2 

Lunch Potatisbullar med 
rökt strimlat fläsk, 
sallad och 
lingonsylt 
 

Pannbiff med kokt 
potatis, skysås, 
ugnsstekt kål och 
lingonsylt. 
 

Tomatsoppa med 
pasta, bröd 
bordsmargarin,  
och pålägg  
 

Fisk Bordelaise 
(ost, smör, morot, 
ströbröd) med 
potatismos och 
ärter 
 

Stekt kyckling med 
potatis, skysås, 
broccolibuketter 
och gelé  
 

Stekt spätta med 
citron, kokt 
potatis, 
remouladsås och 
morotsslantar 
 

Slottsstek med 
kokt potatis, 
gräddsås, 
bukettgrönsaker, 
svart vinbärsgelé  
 

Dessert Fruktsoppa Fruktcocktail och 
vispad grädde 

Pannkaka med 
sylt 

Aprikoser och 
glass 
 

Alla Hjärtans-
bakelse 

Jordgubbskräm Ananaspaj med 
grädde 

Kvällsmat Hedvigsoppa 
(nötfärs, potatis, 
vitkål, purjolök, 
chilisås) bröd 
bordsmargarin,  
och pålägg 

Varm fruktkompott 
med pizzabullar, 
bröd och 
bordsmargarin 

Omelett med 
dillstuvade räkor, 
ärtsallad, bröd och 
bordsmargarin 

Korvgryta med 
paprika, ris, 
brytbönor, bröd 
och 
bordsmargarin 

Baconlåda från 
Östergötland          
(bacon, potatis, 
champinjoner, 
pepparrot, vitlök, 
kryddor) sallad, 
bröd och 
bordsmargarin  
 

Köttbullar, stekt 
potatis och 
persiljestuvade 
morötter, bröd 
och 
bordsmargarin 

Risgrynsgröt med 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

 
                                         
 



 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                        
 
                                                                                                
                                                                                                                 
                                                                                        
 
 
 
                                                                                    
 
 
 
 

                                                                                             Menyvecka 8 Boenden 
                                                                      

 Måndag 17/2 Tisdag 18/2 Onsdag 19/2 Torsdag 20/2 Fredag 21/2 Lördag 22/2 Söndag 23/2 

Lunch Stekt fläsk, 
potatis, löksås 
och slantade 
morötter 
 

Rotmos, 
fläskkorv, gröna 
ärtor och senap 
 

Kokt fisk med 
potatis ägg och 
persiljesås, 
broccolibuketter 
 

Ärtsoppa, kökets 
bröd, 
bordsmargarin och 
ost 
 

Citron och 
örtbakad karréstek, 
potatis, gräddsås, 
och grillgrönsaker 
 

Pannbiff, stekt 
lök, potatis, 
skysås och 
bukettgrönsaker 
 

Kycklinggratäng från 
Kunghult                      
(dijonsenap creme 
fraiche ,dragon) med 
kokt potatis, 
herrgårdsgrönsaker 
 

Dessert 
 

Päronhalvor med 
gräddmjölk 

Citrussoppa Björnbärskompott Pannkaka, sylt och 
grädde 

Nyponsoppa Marängsviss Chokladmousse, 
grädde 

Kvällsmat Köttsoppa, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Färsfrestelse, 
ärter,majs och 
paprikablandnin
g, bröd, 
bordsmargarin 

Kroppkakor, 
skirat smör, 
lingonsylt och 
råriven morot 

Fiskgratäng, 
potatismos, ärter 
och morötter, bröd, 
bordsmargarin 

Ost och spenatpaj 
med sallad, bröd 
och bordsmargarin   

Skaldjursröra, 
ägghalvor, 
potatis och 
sallad 

Mannagrynspudding 
med saftsås 

                                       
                                         
                                       
 
 
 
 
 



                                               
                                                           Menyvecka 9  Boenden 

 
 Måndag 24/2 Tisdag 25/2 

Fettisdagen 
Onsdag 26/2 Torsdag 27/2 Fredag 28/2 Lördag 29/2 Söndag 1/3 

Lunch Pasta ost och 
skinksås, grön 
grönsaksblandning 
 

Sprödbakad fisk 
med kokt potatis, 
kall dillsås och 
broccolibuketter 
 

Ugnsstekt 
kyckling med 
currysås, ris och 
brytbönor 
 

Skånsk kålsoppa 
med rimmad bog, 
bröd, 
bordsmargarin  
och pålägg 
 

Grillkorv med 
potatismos,  
rostad lök och 
gurkmajonnäs 

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

Lammfärsbiffar 
med rosmarinsky, 
potatisgratäng, 
grönsaksblandning 
med vaxbönor och 
gelé 
 

Dessert Aprikoskräm Semla Persikor och 
grädde 

Ostkaka med sylt 
och vispad 
grädde 
 

Äppelmos och 
mjölk 

Blåbärssoppa Cheesecake 

Kvällsmat Spenatsoppa med 
ägghalvor, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Palsternackslåda 
med köttbullar, 
lingonsylt, 
bröd och 
bordsmargarin 

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

Cevapciciklimpa 
med ugnsstekt 
potatis, 
yoghurtsås, 
sallad 
bröd och 
bordsmargarin 
 

Broccolilgratäng 
med ädelost, 
bröd och 
bordsmargarin 

Risotto med 
champinjoner och 
bacon, sallad, bröd 
och bordsmargarin 

Pannkaka, sylt och 
vispgrädde, bröd 
och bordsmargarin 



 
 


