
                                                                 

 

                    

                                                           

 

                                                                                   

                                                                 Menyvecka 40  Boenden 

 

 Måndag 30/9 Tisdag 1/10 Onsdag 2/10 Torsdag 3/10 Fredag 4/10 Lördag 5/10 Söndag 6/10 

Lunch  
Sprödbakad fisk 
med kokt potatis, 
Rhode islandsås, 
broccolibuketter 
 
 
Lingonfromage 

Vi firar värds-
vegetariska 
dagen  
Asiatisk gryta med 
potatis och sallad 
 
 
Blåbärssoppa 

 
Rotmos med 
fläskkorv, ärter 
och senap. 
 
 
 
Fruktcocktail med 
gräddmjölk 

 
Ärtsoppa, bröd, 
bordsmargarin 
och ost 
 
 
 
Tunna 
pannkakor med 
sylt och vispad 
grädde 
 

Kanelbullens dag 
Bogstek av fläsk, 
potatis, skysås och 
gröna grönsaker 
 
 
 
Aprikoskräm 

 
Stekt salt sill 
med kokt 
potatis, löksås 
och morotsmix 
 
 
Äppelkompott 

 
Kålpudding, kokt 
potatis, skysås, 
bukettgrönsaker 
och lingonsylt 
 
 
Cheesecake 

Kvällsmat Grönsakssoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och ost 

Rotfruktsplättar 
med 
bacontärningar, 
lingonsylt, bröd 
och bordsmargarin 

Janssons 
frestelse, 
ägghalvor, 
smörglaserade 
rödbetor, bröd och 
bordsmargarin 
 

Spaghetti och 
köttfärssås, 
finriven morot 
 

Broccolilåda med 
ädelost, bröd och 
bordsmargarin 

Risgrynsgröt, 
bröd och 
bordsmargarin 

Fläskpastrami med 
potatisgratäng och 
picklade grönsaker, 
bröd och 
bordsmargarin 

 



   

                                                               

                    

                                                           

 

                                                             

                                                                   Menyvecka 41  Boenden 

 

 Måndag 7/10 Tisdag 8/10 Onsdag 9/10 Torsdag 10/10 Fredag 11/10 Lördag 12/10 Söndag 13/10 

Lunch  
Potatisbullar med 
stekt fläsk eller 
rökt strimlat fläsk, 
sallad och 
lingonsylt 
 
 
 
Citronfromage 

 
Korvgryta med 
kokt potatis och 
broccolibuketter 
 
 
 
 
 
Jordgubbskompott 

 
Lax- och 
sejtärningar i 
ugn med 
rotfrukter, kokt 
potatis  
och ärter 
  
 
Nyponsoppa 

 
Cowboysoppa, 
(soppa med 
köttfärs och bönor) 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 
 
Ostkaka med sylt 
och grädde 

 
Bacontoppad 
kyckling med 
potatis och brynta 
grönsaker 
 
 
 
 
Päronkräm 

 
Levergryta med 
kokt potatis, 
strimlade 
rotfrukter och 
lingonsylt 
 
 
 
Inlagda aprikoser 
med vaniljglass 
 

 
Fläskstek med 
potatis, gräddsås, 
grönsaksblandning 
med vaxbönor och 
äppelmos 
 
 
 
Blåbärspaj med 
vaniljsås 

Kvällsmat Tisdagssoppa,  
(soppa med 
rimmad bog och 
korngryn) bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Färsfrestelse, 
brytbönor, bröd 
och bordsmargarin 

Morotskaka med 
brynta 
korvtärningar, 
lingonsylt, bröd 
och 
bordsmargarin 

Strömmingslåda 
med potatismos, 
värdshus-
grönsaker, bröd 
och bordsmargarin 

Grönsakspaj, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Omelette med 
skaldjursstuvning, 
sockerärter, bröd 
och 
bordsmargarin 

Mannagryns-
pudding och 
saftsås, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

 



                                                                 

 

                    

                                                           

 

                                                                Menyvecka 42  Boenden 

 

 Måndag 14/10 Tisdag 15/10 Onsdag 16/10 Torsdag 17/10 Fredag 18/10 Lördag 19/10 Söndag 20/10 

Lunch  
Gulaschgryta 
med  
grönsaker, 
potatis och 
brytbönor 
 
Fruktcocktail med 
gräddmjölk 
 

 
Sprödbakad fisk 
med kokt potatis, 
remouladsås och 
grön 
grönsaksblandning 
 
Björnbärskräm 

 
Ugnsstekt 
falukorv med 
stuvade 
makaroner och 
bukettgrönsaker 
 
Hallonkompott 

Måltidens dag 
Långstekt 
fläskkarré med 
potatis, gräddsås 
och pickles, gelé 
 
 
Äppelkaka med 
kanelgrädde 

 
Köttfärsjärpe med 
potatismos, broccoli, 
lingonsylt och inlagd 
gurka 
 
 
Saftsoppa 

 
Laxgratäng och  
grönsaksblandning 
med romanescokål 
 
 
 
Brylépudding med 
caramélsås 

 
Dillfrikassé med 
kokt potatis och 
babymorötter 
 
 
 
Chokladtårta 

Kvällsmat Redd 
grönsakssoppa 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Blodpudding med 
stekt korv, sallad 
och lingonsylt, 
bröd, 
bordsmargarin 

Potatisbullar 
med bacon, 
strimlade 
rotfrukter och 
lingonsylt, bröd 
och 
bordsmargarin 

Rotfruktsgratäng 
med kyckling, 
bröd och 
bordsmargarin 

Inlagd stekt 
sillflundra med 
potatis, dillcreme 
fraiche och finriven 
morot, bröd, 
bordsmargarin 

Gratinerad 
pannkaksrulle med 
köttfärs, sallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Grillkorv med 
potatismos, 
gurkmajonnäs, 
bröd och 
bordsmargarin. 
 
Korvbröd finns 
att beställa i 
köket 
 

 



 

                                                                 

 

                   

                                                           

 

                                                               Menyvecka 43  Boenden 

 

 Måndag 21/10 Tisdag 22/10 Onsdag 23/10 Torsdag 24/10 Fredag 25/10 Lördag 26/10 Söndag 27/10 

Lunch  
Kycklinggryta med 
morot och squash, 
kokt potatis, 
brytbönor 
 
Blåbärssoppa 

 
Rotmos med 
rimmad bog och 
ärter, senap 
 
 
Ananaskompott 

 
Stekt fisk med 
potatis, kall 
dillsås och 
morotsklyftor 
 
Fruktsallad och 
grädde 

Potatisens dag 
Potatis och 
purjosoppa, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 
Tunna pannkakor 
med sylt och 
vispad grädde 
 

 
Spaghetti, 
köttfärssås, ärter och 
morötter  
 
 
Aprikoskräm 

 
Bruna bönor 
med stekt fläsk 
och potatis, 
gröna grönsaker 
 
Rårörda lingon 
med gräddmjölk 

 
Viltfärsbiff potatis, 
svampsås, 
strimlade rotfrukter 
och lingonsylt 
 
Päronkaka och 
vispad grädde 

Kvällsmat Blomkålssoppa 
med bacon, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Makaronilåda, 
bukettgrönsaker, 
lingonsylt, bröd 
och 
bordsmargarin 
 

Hackkorv med 
stekt potatis, 
smörglaserade 
rödbetor, bröd, 
bordsmargarin 

Fiskpudding med 
smörsås och 
riven morot, bröd 
och 
bordsmargarin 

Potatisgratäng med 
skinka, 
broccolibuketter, 
bröd och 
bordsmargarin 

Ost och 
spenatpaj, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 
 

Risgrynskaka med 
russin och sylt, 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

 

 



 


