
 
                                        

 
                                                            
 
 
 
 

                    
                                                          Menyvecka 29  Boenden 

 
 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Torsdag 18/7 Fredag 19/7 

 
Lördag 20/7 
 

Söndag 21/7 

Lunch Kryddig 
fläskköttsgryta med 
kokos, kokt potatis, 
broccolibuketter 
 
 
 
Hallonkompott 

Wienerkorv eller 
skinnfri grillkorv 
med potatismos 
och 
smörglaserade 
rotfrukter 
 
Lingonfromage 

Ugnsstekt fisk i 
gräddsky med 
potatis och 
slottsgrönsaker 
 
 
 
Nyponsoppa 

Fransk 
kycklingsoppa 
bröd, 
bordsmargarin 
och ost 
 
 
Kalvdans med 
sylt och vispad 
grädde 
 

Biff á la Lindström i 
ugn med potatis 
skysås, inlagd gurka 
och 
herrgårdsgrönsaker 
 
 
Äppelkräm 
 

Ugnsstekt lax 
med kokt potatis, 
dillmajonnäs, 
ärter och morötter 
 
 
 
Inlagda aprikoser, 
vispad grädde 
med hackad 
choklad 
 

Skinkstek med 
potatis, gräddsås, 
broccoli och 
blomkålsbuketter 
 
 
 
Päronkaka med 
kardemumma och 
vispad grädde 

Kvällsmat Tisdagssoppa 
(soppa med 
korngryn och 
rimmat fläsk), bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Gubbaröra med 
kokt 
färskpotatis, 
sallad och 
kavring 
 

Köttbullar med 
rosensallad, kokt 
potatis, bröd och 
bordsmargarin 

Grönsaksbiffar, 
klyftpotatis, 
tzatsiki, bröd 
och 
bordsmargarin 
 

Hemlagad 
ugnspannkaka med 
lingonsylt och 
finriven morot, bröd 
och bordsmargarin 

Pizza Bianco med 
ostcreme, sparris 
och tomat, 
pizzasallad, bröd 
och 
bordsmargarin 
 

Risgrynspudding, 
bärsås, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

                                       



 
                                                            
 
 
 
 
 
 

                    
                                                          Menyvecka 30  Boenden 

 
 

 Måndag 22/7 Tisdag 23/7 Onsdag 24/7 Torsdag 25/7 Fredag 26/7 
 

Lördag 27/7 
 

Söndag 28/7 

Lunch Kyckling i 
dragonsås med kokt 
potatis och 
värdshusgrönsaker 
 
Krusbärskompott 

Sprödbakad fisk 
med potatis, kall 
kaviarsås och 
ärter 
 
Hallonkräm 

Pannbiff med 
potatis, skysås, 
rotfruktsstrimlor 
och lingonsylt 
 
Glasstrut 

Broccolisoppa, bröd, 
bordsmargarin och 
ost. 
 
 
Mannagrynspudding 
med bärsås 
 

Grönsaksfat 
med, potatis,  
ost och 
skinksås 
 
Fruktsoppa 

Kassler, 
mimosasallad, kokt 
potatis och sallad 
 
 
Brylépudding med 
caramélsås 

Pepparrotskött i 
sås, potatis och 
minimorötter och 
inlagd gurka  
 
Fruktsallad med 
vispad grädde 

Kvällsmat Potatis och 
morotssoppa med 
strimlad skinka, 
bröd, bordsmargarin 
och pålägg 
 

Potatisbullar 
med bacon, 
lingonsylt, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Prinskorv med 
stekt potatis och 
legymsallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Matjessill med färsk 
potatis, gräddfil, 
gräslök, tomatsallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Tacobuffé: 
Köttfärsröra, 
nachochips, 
tortillabröd, 
dressing och 
grönsaker 
 

Omelett med 
skaldjursstuvning, 
smör och persilje-
glaserade 
vaxbönor, bröd och 
bordsmargarin 
 

Paj med bacon 
och broccoli, 
sallad, bröd, 
bordsmargarin 

 



                                      

 
                                                            
 
 
 
 
 

                    
                                                          Menyvecka 31  Boenden 

 
 Måndag 29/7 Tisdag 30/7 Onsdag 31/7 Torsdag 1/8 Fredag 2/8 

 
Lördag 3/8 
 

Söndag 4/8 

Lunch Gräddstuvad pytt 
i panna med stekt 
ägg, inlagda 
rödbetor och 
”Birgitta sallad” 
( vitkål, morot, 
gurka, purjolök) 
 
Aprikoskräm 
 

Fiskgratäng med 
tomat och 
oregano, potatis 
och 
broccolibuketter 
 
 
 
Björnbärskompott 

Gulaschgryta med 
kokt potatis/bulgur 
och brynta 
grönsaker  
 
 
 
 
Citronfromage 

Grön ärtsoppa 
med potatis och 
senap, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 
 
 
Ostkaka med 
sylt och vispad 
grädde 
 

Köttbullar, 
stuvade 
makaroner och 
minimorötter 
 
 
 
 
Inlagda persikor 
och vaniljglass 

Lertallrikssill med 
kokt potatis och 
grön 
grönsaksblandning 
 
 
 
 
Saftsoppa 

Stekt kyckling, 
potatis, gräddsås, 
inlagd gurka och 
blandade 
sommargrönsaker, 
samt svart 
vinbärsgelé 
 
Chokladtårta 

Kvällsmat Grönsakssoppa 
med 
kalvfrikadeller, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Saffranspannkaka 
med körsbärssås, 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Fiskburgare med 
Smögenpotatis 
(potatis, creme 
fraiche, dill, lök, 
citron och räkor), 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 
 

Falukorv i ugn 
med stekt 
potatis och 
smörglaserade 
rödbetor, bröd, 
bordsmargarin 
 
 

Blomkåls-
gratäng med 
bacontopping, 
bröd och 
bordsmargarin 

Tjälknöl, kokt 
potatis, kall 
bearnaisesås, 
blandsallad med 
sockerärter och 
sparris, bröd, 
bordsmargarin 

Smörgåspepparkaka   
med ost, frukt, bröd 
och bordsmargarin 
 

 
 



 
                                        
 
 
 

 
                                                            
 
 
 

                    
                                                          Menyvecka 32  Boenden 

 
 

 Måndag 5/8 Tisdag 6/8 Onsdag 7/8 Torsdag 8/8 Fredag 9/8 
 

Lördag 10/8 
 

Söndag 11/8 

Lunch Potatisgratäng med 
rökt strimlad skinka 
och bukettgrönsaker 
 
 
 
 
Jordgubbsfromage 

Stekt fisk i ugn 
med potatis, 
remouladsås 
och slantade 
morötter 
 
 
Nyponsoppa 

Kycklinggryta, 
kokt potatis och 
broccolibuketter 
 
 
 
 
Krusbärskompott 

Rulltårtans dag 
 
Köttsoppa, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 
 
Rulltårtsbakelse 

Köttfärssås med 
makaroniskuvar, 
grönsaksblandning 
med romanescokål 
 
 
 
Hallonkräm 

Stekt fläsk med 
kokt potatis, löksås 
och 
sommarblandning  
 
 
 
Äppelkompott 
 
 

Nötstek med 
svampsås, kokt 
potatis och 
grönsaksmix med 
vaxbönor, 
svartvinbärsgelé 
 
Blåbärspaj och 
vaniljsås 

Kvällsmat Ängamatsoppa, 
bröd, bordsmargarin 
och pålägg 

Rotfruktsplättar 
med rårörda 
lingon, bröd och 
bordsmargarin 

Äppelgröt med 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Inlagd sill med 
potatis, 
dillmajonnäs 
och tomatsallad, 
bröd, 
bordsmargarin 
 

Ost och spenatpaj, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Kaviarfrestelse, 
grönsaksblandning, 
bröd och 
bordsmargarin 

Kalvsylta med 
rödbetssallad och 
kokt potatis, bröd, 
bordsmargarin 
 

 



                                        

 
                                                            
 
 
 
 
 

                    
                                                          Menyvecka 33  Boenden 

 
 Måndag 12/8 Tisdag 13/8 Onsdag 14/8 Torsdag 15/8 Fredag 16/8 

 
Lördag 17/8 
 

Söndag 18/8 

Lunch Frukostkorv eller 
skinnfri grillkorv 
med stuvad vitkål 
och kokt potatis 
 
 
 
Jordgubbskräm 

Stekt sillflundra 
med potatismos 
och finriven 
morot  
 
 
 
Glasstrut 

Köttfärs i ugn, 
potatis, skysås, 
värdshusgrönsaker 
och lingonsylt 
 
 
 
Blåbärssoppa 

Kycklingsoppa 
med nudlar, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 
 
Pannkaka med 
sylt och grädde 

Nötgryta á la 
Strindberg med 
potatis och 
strimlade rotfrukter 
 
 
 
Nyponsoppa 

Fiskgratäng med 
potatismos och 
broccolibuketter 
 
 
 
 
Jordgubbskompott 

Pastrami av 
fläskkotlett (lättrökt 
fläskkotlettrad), 
potatisgratäng med 
ädelost, 
bukettgrönsaker 
 
Inlagda 
päronhalvor med 
vispad grädde 
 

Kvällsmat Gulaschsoppa 
med köttfärs, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Blodpudding 
med 
korvtärningar, 
sallad, 
lingonsylt, bröd 
och 
bordsmargarin 

Mannagrynskaka, 
bärsås, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 
 

Gubbaröra med 
matjessill, kokt 
färsk potatis i 
tunnbröd, sallad 
 

Baconlåda från 
Östergötland med 
smörglaserade 
rödbetor, bröd och 
bordsmargarin 

Lammfärsbiffar 
med krämig 
pastasallad, bröd 
och bordsmargarin 

Korv och 
potatismos med 
gurkmajonnäs, 
bröd och bords-
margarin 
 
Korvbröd finns att 
beställa i köket 
 

 



 


