
    
 
 

                                        

 
 
                         
 
                                        

                                                                                                                    
                                                          Menyvecka 20  Boenden                                  

                         
 Måndag 13/5 Tisdag 14/5 Onsdag 15/5 Torsdag 16/5 Fredag 17/5 Lördag 18/5 Söndag 19/5 

Lunch  
Köttbullar med 
stuvade 
makaroner och 
blandade 
sommar-
grönsaker 
 
Nyponsoppa 

 
Fisk Bordelaise (fisk 
toppad med ströbröd 
morot, margarin), 
potatismos, 
smörslungade 
morötter 
 
Brylépudding med 
caramelsås 
 

 
Gräddstuvad 
pytt i panna med 
stekt ägg, 
inlagda rödbetor 
och sallad 
 
 
Björnbärskräm 

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

 
Nötgryta a´la 
Strindberg, 
potatis, broccoli 
och lingonsylt 
 
 
 
Krusbärskompott 

 
Stekt spätta 
med potatis, 
dillmajonnäs 
och 
morotsklyftor 
 
 
Fruktsallad med 
vispad grädde 

 
Fläskfilé med 
ädelostsås, potatis 
och grillgrönsaker 
 
 
 
 
Päronkaka med 
ingefära 

Kvällsmat Minestronesoppa 
(pasta,grönsaker, 
tärnat fläskkött ) 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Baconlåda från 
Östergötland 
bukettgrönsaker, 
bröd och 
bordsmargarin 

Ost och 
spenatpaj med 
sallad från tre 
stiftelser 
(rotfrukter,äpple, 
fruktcocktail och 
majonnäs) bröd 
och 
bordsmargarin 
 

Havswallenbergare 
(fiskbiffar med lax 
och torsk) med 
potatismos, 
grönsaksblandning 
med vaxbönor, 
bröd och 
bordsmargarin 

Rotfruktsgratäng 
med köttbullar 
och lingonsylt, 
bröd och 
bordsmargarin 

Rostbiff med 
potatissallad, 
sallad, 
bordsmargarin 
och bröd 

Sillbuffé med kokt 
potatis, sallad, 
kavring, och 
bordsmargarin 



                                           

                                                             
 
 
 

 
 

  
                                                                                                         

 
                                                
                                                          Menyvecka 21  Boenden 
 

 Måndag 20/5 Tisdag 21/5 Onsdag 22/5 Torsdag 23/5 Fredag 24/5 Lördag 25/5 Söndag 26/5 
 

Lunch  
Potatisbullar 
och stekt fläsk, 
broccolibuketter 
och lingonsylt 
 
 
Mangosoppa 

 
Kyckling i 
dragonsås med 
kokt potatis och 
grön 
grönsaksblandning 
 
Persikor och glass 

 
Sprödbakad 
sejfilé med kokt 
potatis, kaviarsås 
och ärter 
 
 
Äppelkräm 

 
Spenatsoppa 
med ägghalvor, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 
Ostkaka med sylt 
och grädde 
 
 

 
Långstekt fläskkarré 
(pulled pork) med 
ugnsstekt potatis, 
gräddsås, gröna 
bönor och gelé 
 
Vaniljglass och 
bärsås 

 
Isterband med 
stuvad potatis, 
amerikansk 
grönsaksblandning 
och inlagda 
rödbetor 
Aprikoskräm 

 
Mors dag 
Biff stroganoff` 
med kokt potatis 
och brynta 
grönsaker 
 
Morsdagstårta 

Kvällsmat Köttfärssoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Fiskbullar med 
sting, ris, 
grönsaksblandning, 
bröd och 
bordsmargarin 

Mannagryns-
pudding med 
saftsås, bröd och 
bordsmargarin 

Gräddstuvad pytt 
i panna med 
smörglaserade 
rödbetor, bröd 
och 
bordsmargarin 
 

Pastagratäng med 
skinka, ugnsstekt 
brysselkål, bröd och 
bordsmargarin 

Inlagd strömming 
med potatis, dillfil 
och finriven morot, 
bröd och 
bordsmargarin 

Äppelgröt 
(risgrynsgröt 
med 
äppelklyftor) 
mjukt bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 



 
 

  
                                        

 
                                                                                   

 
 
 

                                                         
 
                                                          Menyvecka 22  Boenden 
 
 

 Måndag 27/5 Tisdag 28/5 Onsdag 29/5 Torsdag 30/5 
Kristi 
himmelsfärdsdag 

Fredag 31/5 Lördag 1/6 Söndag 2/6 

Lunch  
Spaghetti och 
köttfärssås med 
rostade rotfrukter 
 
 
 
Blåbärssoppa 

 
Stekt fisk med 
potatismos, 
remouladsås och 
morotsklyftor 
 
 
Citronfromage 

 
Korv stroganoff 
med ris och  
broccolibuketter 
 
 
 
Hallonkräm 
 

 
Kalops med 
potatis, inlagda 
rödbetor 
och gröna 
grönsaker 
 
Ananaskompott 

 
Kalkonfärsbiff med 
potatis, örtsås, 
rotfruktsstrimlor 
 
 
 
Päronkräm 

 
Kokt torsk med 
potatis, ägg och 
persiljesås, ärter 
 
 
 
Persikor med 
grädde 

 
Kålpudding med kokt 
potatis, gräddsås 
och värdshus-
grönsaker, lingonsylt 
 
 
Morotskaka med 
färskostglasyr 
 

Kvällsmat Köttsoppa, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Blodpudding med 
bacontärningar, 
grönsaker och 
lingonsylt, bröd 
och bordsmargarin 

Kaviarfrestelse 
med  
bukettgrönsaker, 
bröd och 
bordsmargarin 

Paj med lax och 
purjolök, sallad 
med sparris, bröd 
och 
bordsmargarin 

Korvbuffé med 
bröd, potatissallad 
och coleslowe, 
bröd och 
bordsmargarin 

Smörgås-
pepparkaka 
med ost, frukt 
och kex 
 
 

Tunnpannkaka med 
sylt och grädde, 
bröd och 
bordsmargarin 



 
 

 
 
 

                                                                

     
 

 
                                          

 
                          

                                                         Menyvecka 23  Boenden 
 

 Måndag 3/6 Tisdag 4/6 Onsdag 5/6 Torsdag 6/6 
Nationaldagen 

Fredag 7/6 Lördag 8/6 Söndag 9/6 

Lunch  
Varmkorv/grillkorv 
med potatismos, 
grillgurka, 
sommargrönsaker 
 
 
 
Nyponsoppa med 
mandelbiskvier 

 
Bacontoppad 
kyckling med 
kokt potatis, 
vaxbönor och 
gröna bönor 
 
 
Äppelmos och 
mjölk 
 

 
Redd 
grönsakssoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 
 
Ostkaka med sylt 

 
Inkokt lax med kokt 
potatis, 
dillcreméfraiche 
och ärter  
 
 
 
Prinsesstårta 

 
Wallenbergare med 
gräddsås, kokt 
potatis, 
rotfruktsstrimlor 
och lingonsylt 
 
 
Jordgubbskompott 

 
Fiskgratäng 
med 
hummersås, 
potatis, 
bukettgrönsaker 
och citronklyftor 
 
Lingonfromage 

 
Fläskpastrami  
med  
potatisgratäng och  
broccolibuketter 
 
  
 
Fruktsallad med 
glass 

Kvällsmat Grön ärtpuré med 
pepparrotstopping, 
bröd, 
bordsmargarin, 
pålägg 
 

Kalvdans med 
äppelmos, bröd 
och 
bordsmargarin 

Matjesill med kokt 
potatis, gräslök, 
gräddfil, bröd och 
bordsmargarin 

Smörgåstårta, , 
bröd och 
bordsmargarin 
 

Fruktkompott 
(torkad frukt) och 
pizzabullar 

Äggröra med 
köttbullar och 
sallad, bröd, 
bordsmargarin 

Småkorv med 
rosensallad och 
stekt potatis, bröd, 
bordsmargarin 



 
 

  
                                         

 
                                                             
 
 
 
 
                                                           Menyvecka 24  Boenden 

 
 

 Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6 Lördag 15/6 
 

Söndag 16/6 

Lunch  
Köttbullar med 
stuvade makaroner 
och amerikansk 
grönsaksblandning 
 
Bärfil 

 
Ugnsstekt fisk, 
potatismos och 
remouladsås, 
råriven morot 
 
Päronkräm 

 
Falukorv i ugn, 
potatis, 
persiljestuvade 
morötter 
 
Aprikoser och 
glass 
 

 
Broccolisoppa 
med bröd, 
bordsmargarin 
och köttpålägg 
 
Kesokaka med 
sylt och grädde 

 
Raggmunk med 
stekt fläsk, sallad 
och lingonsylt 
 
 
Björnbärskompott 

 
Kokt torsk med 
potatis, äggsås 
och 
broccolibuketter 
 
Fruktsoppa 

 
Kalops med kokt 
potatis, 
sautégrönsaker och 
inlagda rödbetor 
 
Rabarberpaj med 
vaniljsås 

Kvällsmat Kycklingsoppa, 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Omelett med 
skinkstuvning, 
broccolibuketter, 
bröd och 
bordsmargarin 

Broccolilåda med 
ädelost, bröd och 
bordsmargarin 

Kräftströmming 
med potatismos 
och ärter, bröd 
och 
bordsmargarin 

Kassler och 
potatissallad, 
grönsaker, bröd 
och 
bordsmargarin 

Korv med bröd 
och 
gurkmajonäs. 
Önskar ni mos 
till? Beställ i 
köket 

Risgrynspudding 
med bärsås, bröd 
och bordsmargarin 

 
 


