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 Måndag 28/11 Tisdag 29/11 Onsdag 30/11 Torsdag 1/12 Fredag 2/12 Lördag 3/12 Söndag 4/12 
2:a Advent 
  

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen  

Pasta carbonara 
(bacon, pasta, ost, 
grädde) med 
höstens rotfrukter 
 

Fisk Bordelaise, (ost, 
morot och ströbröd) 
potatis, broccolibuketter 
 

Köttfärslimpa med 
potatis, skysås 
och brynt kål, 
lingonsylt 
 

Köttsoppa, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Varmkorv med 
potatismos och 
gurkmajonäs, 
amerikansk 
grönsaks-
blandning 
 

Kokt fisk med ägg 
och persiljesås, 
potatis, slantade 
morötter 
 

Nötstek med potatis, 
gräddsås, gelé och 
värdshusgrönsaker 
 

Dessert Blåbärssoppa Äppelkompott Inlagda persikor 
och gräddmjölk 
 

Katrinplommon-
kaka med grädde 
 

Päronkräm Drottningmousse Prinsesstårta 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten 

Skånsk kålsoppa 
med köttfärs 

Prinskorv med stekt 
potatis och stuvad 
spenat 

Gubbalåda 
(potatis, ägg, lök, 
grädde och 
ansjovis som 
gräddas i ugn) 
rotfruktsmix 
 

Thaikyckling med 
grön curry, ris och 
brytbönor 

Ugnspannkaka 
med sylt och rivna 
morötter 
 

Omelett med 
sparrisstuvning och 
sallad 

Palsternacks- och 
potatissoppa med 
isterbandsfräs 
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  Måndag 5/12 Tisdag 6/12 Onsdag 7/12 Torsdag 8/12 Fredag 9/12 Lördag 10/12 

Vi firar 
Nobeldagen  

Söndag 11/12 
3:e Advent  

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen  

Sprödbakad fisk 
med potatis och 
kall dillsås och 
sallad 
 

Spaghetti och 
köttfärssås, blandade 
sommargrönsaker 
 

Broccolisoppa, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg  
 

Potatisbullar med 
korvtärningar, 
lingonsylt och brynta 
grönsaker 
 

Stekt kycklingfilé 
med klyftpotatis, 
bearnaisesås 
och grillgrönsaker 
 

Västerbottenostpaj 
Pastrami med 
potatisgratäng och 
picklesgrönsaker 
 

Stekt rödspätta 
med potatis och 
remouladsås, 
ärter 
 

Dessert Citrussoppa Aprikoskräm Kesokaka med sylt Körsbärskompott Fruktsallad med 
grädde 

Chokladbit Päron med 
kokostäcke och 
vispad grädde 
 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten  

Mannagrynsgröt 
och äggsmörgås 

Pytt i panna med 
smörglaserade 
rödbetor 

Potatis och 
baconlåda från 
Östergötland, 
grönsaksblandning 

Havswallenbergare 
med kokt potatis, 
Sandefjordsås och 
tärnade morötter 

Crepes och sallad Inlagd sill med 
potatis, dillfil och 
sallad 

Äggröra med 
prinskorv och 
sallad 
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 Måndag 12/12  Tisdag 13/12 

Luciadagen  
Onsdag 14/12 Torsdag 15/12 Fredag 16/12 Lördag 17/12 Söndag 18/12 

4:e Advent 
Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen  

Gräddstuvad pytt i 
panna med stekt 
ägg, rödbetor och 
sallad 
 

Lutfisk med kokt 
potatis, 
béchamelsås, ärter, 
senap och 
kryddpeppar  
 

Pasta med 
kyckling, krossade 
tomater och ost, 
broccolibuketter 

Ärtsoppa, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg  
 

Pannbiff med kokt 
potatis, gräddsås, 
rotfruktsstrimlor och 
lingonsylt  
 

Örtkryddad 
fiskgratäng med 
potatis och 
grönsaksblandning 
med romanescokål 
 

Kalops med 
potatis, 
morotsklyftor och 
inlagda rödbetor 
 

Dessert Lingon och mjölk Ananaskompott Nyponsoppa Pannkaka, sylt och 
grädde 
 

Hallonkräm Päron och 
gräddmjölk 

Mjuk pepparkaka 
med lingonglace 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten  

Hedvigsoppa Risgrynsgröt 
 
Glögg och 
pepparkaka 

Fruktkompott och 
pizzabullar 

Stekt sillflundra med 
potatismos och riven 
morot 

Makaronilåda, 
lingonsylt, ärter och 
morötter 

Grillkorv med 
pommes frites, 
gurkmajonäs och 
sallad 

Varma smörgåsar, 
sallad 
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 Måndag 
19/12 

Tisdag 20/12 Onsdag 21/12 Torsdag 22/12 Fredag 23/12  Lördag 24/12 
Julafton 

Söndag 25/12 
Juldagen 

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen  

Korv Stroganoff, 
ris och sallad 
 

Bruna bönor med 
köttbullar och potatis, 
blandade 
sommargrönsaker 
 

Fiskgryta med 
saffran, potatis, grön 
grönsaksblandning 
 

Grönkålssoppa, 
ägghalvor, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Julkorv med 
potatismos och 
rödkål 
 

Inlagd sill, Janssons 
frestelse, julskinka, 
köttbullar, prinskorv, 
bruna bönor, rödkål, 
potatis och vörtbröd 
 

Ugnsstekt kalkon 
med potatis, 
gräddsås och 
brysselkål  
 

Dessert Saftsoppa Katrinplommon-
kompott 

Citronfromage 
 

Pannkaka sylt och 
grädde 

Äppelkräm Julkaka Fruktcocktail med 
vispad grädde 
 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten  

Blomkålssoppa 
med stekt bacon 

Omelett med stuvad 
spenat 

Rotfruktsgratäng 
med kyckling och 
sallad 

Köttfärsgryta med 
svamp, potatis, 
brysselkål och 
lingonsylt 

Paj med ansjovis, 
stekt lök, ost, 
äggstanning, 
sallad 

Risgrynsgröt och 
skinksmörgås 

Kalvsylta, potatis 
och rödbetssallad 

 


