
                                         
 

                                                      Menyvecka 13  Boenden 
 

 Måndag 25/3 Tisdag 26/3 Onsdag 27/3 Torsdag 28/3 Fredag 29/3 Lördag 30/3 Söndag 31/3 

Lunch Kycklinggryta 
med morot och 
zucchini, 
potatis, 
ugnsstekta 
rotfrukter  
 
 
Aprikoskräm 

Cornflakes och 
parmesangratinerad 
fisk, potatismos och 
broccolibuketter 
 
 
 
Inlagda päron och 
grädde 

Kålpudding 
(kycklingfärs) med 
kokt potatis, 
skysås, ärter och 
lingonsylt 
 
 
Hallonkompott 

Tomatsoppa med 
pasta,  bröd, 
bordsmargarin och 
ostpålägg.  
 
 
 
 
Pannkaka med sylt 
och grädde 

Grönsaksbiff 
med tzatziki, 
klyftpotatis och 
sallad 
 
 
 
 
Nyponsoppa 

Lertallrikssill 
med potatis, 
ärter och 
morötter 
 
 
 
Rårörda lingon 
och gräddmjölk 

Schnitzel med 
potatis och 
champinjonsås, 
bukettgrönsaker 
och gelé 
 
 
Kladdkaka med 
grädde 
 

Kvällsmat Redd 
grönsakssoppa 
med skinka, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Makaronilåda med 
bukettgrönsaker, 
lingonsylt, bröd och 
bordsmargarin 

Äggröra med 
korvslantar, sallad 
bröd och 
bordsmargarin  

Chili con carne, ris,  
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Risgrynspudding 
med saftsås 
bröd, 
bordsmargarin 

Rostbiff med 
potatissallad, 
herrgårdsgrönsa
ker, bröd och 
bordsmargarin 

Korv med 
potatismos, 
grillgurka, dressing, 
bröd och 
bordsmargarin 
Korvbröd finns att 
beställa i kök 
 

 



                                         
                                                          Menyvecka 14  Boenden 

 
 Måndag 1/4 Tisdag 2/4 Onsdag 3/4 Torsdag 4/4 Fredag 5/4 Lördag 6/4 Söndag 7/4 

Lunch Korvgryta med 
paprika och 
tomat, potatis, 
grillgrönsaker 
 
 
Aprikoser och 
grädde 

Spaghetti med 
köttfärssås och 
grönsaksblandning 
med romanescokål  
 
 
Äpplemos och 
mjölk 

Stekt fiskfilé med 
kokt potatis, 
citronsås och 
broccoli 
 
 
Björnbärskompott 

Kålsoppa med 
köttfärs, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 
 
Ostkaka med sylt 
och grädde 
 

Bogstek med 
potatis i ugn, 
gräddsås, 
blomkål och 
äppelmos 
  
Mangosoppa 

Fisk Julienne i 
ugn, potatis och 
blandade 
sommargrönsaker 
 
 
Citronfromage 

Kycklinggratäng 
med kokt potatis, 
grönsaksmix med 
vaxbönor  
 
 
Cheesecake 
 

Kvällsmat Blomkålssoppa 
med krutonger, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Varm fruktkompott 
med russin, 
långpannebröd, 
bordsmargarin och 
pålägg,  

Blodpudding med 
lingonsylt, sallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Rotfruktsgratäng 
med kyckling, 
bröd och 
bordsmargarin 

Omelett med 
skaldjursstuvning
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Köttfärstäckta 
rotfrukter, 
lingonsylt, bröd 
och 
bordsmargarin 

Risgrynsgröt, mjukt 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

 
 
 



 

                                         

 
 

                                                            Menyvecka 15  Boenden 
 
 

 Måndag 8/4 Tisdag 9/4 Onsdag 10/4 Torsdag 11/4 Fredag 12/4 Lördag 13/4 Söndag 14/4 

 
Lunch 

 
Sprödbakad fisk 
med kokt potatis, 
remouladsås och 
tärnade morötter 
 
 
 
Hallonkräm 

 
Husmansjärpe med 
potatismos ärter och 
morötter, inlagd gurka 
 
 
 
 
Drottning kompott 

 
Raggmunk med 
stekt fläsk,  
rotfruktsmix och 
lingonsylt 
 
 
 
Blåbärssoppa 

 
Ärtsoppa med 
rimmat fläsk, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 
 
Tunna pannkakor 
med sylt och 
vispad grädde 
 

 
Lasagne med 
amerikansk 
grönsaksblandning 
 
 
 
 
Brylépudding med 
caramelsås 

 
Hackkorv med 
stuvad potatis, 
värdshus-
grönsaker och 
inlagda 
rödbetor 
 
Fruktcocktail 
och vaniljglass 

 
Wallenbergare 
med potatismos, 
gröna ärter, skirat 
smör och 
lingonsylt 
 
 
Körsbärspaj med 
vaniljsås 

Kvällsmat Köttfärssoppa 
med bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Gubbalåda (potatis, 
ägg, lök, grädde och 
ansjovis som gräddas 
i ugn) sallad, bröd och 
bordsmargarin 
 

Mannagrynskaka 
med saftsås, bröd 
och 
bordsmargarin 

Stekt kyckling, ris, 
currysås, gröna 
bönor, bröd och 
bordsmargarin 

Ost och 
skinkgratinerad 
blomkål med kokt 
potatis, bröd och 
bordsmargarin 

Ugnspannkaka 
med lingonsylt, 
sallad, bröd 
och 
bordsmargarin 

Rökt kalkon, 
potatis, 
mimosasallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

 



 
 


