
     

         
 

  

                                                        Menyvecka 19 Boenden 

 

 Måndag 7/5 Tisdag 8/5 Onsdag 9/5 Torsdag 10/5 

Kristi himmel-

färdsdag 

Fredag 11/5 Lördag 12/5 Söndag 13/5 

Middag Ugnsgratinerad 
falukorv, 
potatismos och 
gröna bönor 
 
 
Ananasfil 
 

Stekt fiskfilé med 
kokt potatis, varm 
gräslökssås och 
morotsklyftor  

 
Citronfromage 

Köttfärslasagne 
amerikansk 
grönsaks-
blandning 
 
 
Päronkräm 

Stekt kycklingfilé 
med skysås, 
potatisgratäng 
bukettgrönsaker
och gelé 
 
Äppelkompott 

Salt sill med 
potatis, löksås 
och ärter och 
morötter, 
lingonsylt 
 
Saftsoppa 

Levergryta med 
kokt potatis, 
morotsklyftor 
och lingonsylt 
 
 
Lingonfromage 

Bogstek med kokt 
potatis, gräddsås 
och grönsaks-
blandning med 
vaxbönor 
 
Inlagda persikor 
och vaniljglass 
 

Kvällsmat Champinjon-
soppa, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Makaronilåda 
med ärter, majs 
och 
paprikablandning, 
lingonsylt, bröd 
och 
bordsmargarin 

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

Omelette med 
stuvad spenat 
och korvslantar, 
bröd, 
bordsmargarin 

Potatisbullar 
med bacon 
sallad och 
lingonsylt, 
bröd, 
bordsmargarin 

Hamburgare 
med potatismos, 
dressing, sallad, 
bröd och 
bordsmargarin 
 
(Hamburgerbröd 
finns att beställa 
i kök) 

Risgrynsgröt, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 
 



 

 
 

                                                              Menyvecka 20 Boenden 

 

 
 

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

Pingstafton 

Söndag 20/5 

Pingstdagen 

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

Hemlagad fisk 
Bordelaise (fisk 
toppad med 
ströbröd, morot 
och margarin) 
potatismos, 
smörslungade 
morötter 
 
Brylépudding med 
caramélsås 

Färsbiffar med 
ugnsstekt tärnad 
potatis, gräddsås 
och blandade 
sommar-
grönsaker  
 
 
 
Björnbärskräm 

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

Kalops med 
kokt potatis, 
inlagda 
rödbetor och 
broccoli 
 
 
 
 
Krusbärs-
kompott 

Laxgratäng med 
smörsås, 
bukettgrönsaker 
och citronklyftor 
 
 
 
 
 
Fruktsallad med 
vispad grädde 

Fläskfilé med 
ädelostsås, 
potatis och 
grillgrönsaker 
 
 
 
 
 
Päronkaka med 
ingefära 

Kvällsmat Grönsaks-
soppa med 
rimmad bog, 
bröd, bords-
margarin och 
pålägg 

Baconlåda från 
Östergötland 
bukettgrönsaker, 
bröd och 
bordsmargarin 

Fattiga riddare i 
ugn med 
äppelmos, bröd 
och 
bordsmargarin 

Havs-
wallenbergare 
(fiskbiffar med lax 
och torsk) 
potatismos och 
grönsaks-
blandning med 
vaxbönor, bröd 
och 
bordsmargarin. 

Rotfrukts-
gratäng, 
köttbullar och 
lingonsylt, 
bröd, 
bordsmargarin 

Rostbiff med 
potatissallad, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin  

Sill buffé med 
kokt potatis och 
sallad, kavring, 
bordsmargarin 



 
    

                                                               

                                         
 

                                                        Menyvecka 21 Boenden 

 

 Måndag 21/5 

Annandag 

Pingst 

Tisdag 22/5 Onsdag 23/5 Torsdag 24/5 Fredag 26/5 Lördag 27/5 Söndag 28/5 

Mors dag 

Middag Raggmunk med 
stekt fläsk, 
broccolibuketter 
och lingonsylt. 
 
 
 
 
Mangosoppa 

Kyckling i 
dragonsås med 
kokt potatis och 
blandade 
sommar-
grönsaker. 
 
 
Persikor och 
glass 

Stekt fisk med 
potatismos, 
remouladsås och 
morotsklyftor. 
 
 
 
 
Blandad 
fruktkompott 

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 
grönsaks-
blandning och 
inlagda 
rödbetor. 
 
Aprikoskräm 

Biff stroganoff` 
med kokt potatis 
och 
broccolibuketter. 
 
 
 
 
Morsdagstårta 

Kvällsmat Minestrone-
soppa, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg. 

Fiskbullar med 
sting, ris, 
grönsaks-
blandning,  
bröd och 
bordsmargarin. 

Mannagryns-
pudding med 
saftsås, bröd och 
bordsmargarin. 

Köttbullar med 
stuvade 
makaroner, 
ärter och 
morötter, bröd 
och 
bordsmargarin. 

Ost och 
skinkgratinerad 
blomkål och 
broccoli, kokt 
potatis, bröd 
och 
bordsmargarin. 

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

Äpplegröt  
(risgrynsgröt 
med 
äppleklyftor) 
mjukt bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg. 

 



 

     
 

                                                                Menyvecka 22 Boenden 

 
 

 
 

Måndag 29/5 Tisdag 30/5 Onsdag 31/5 Torsdag 1/6 Fredag 2/6 Lördag 3/6 Söndag 4/6 

Middag Spaghetti och 
köttfärssås 
med rostade 
rotfrukter. 
 
 
Blåbärssoppa 
 
 

Sprödbakad 
sejfilé med kokt 
potatis, 
kaviarsås och 
gröna ärter. 
 
Fruktcocktail 
med gräddmjölk 

Korvstroganoff 
med ris och  
broccolibuketter. 
 
 
 
Hallonkräm 
 

Köttfärssoppa, 
baguette, 
bordsmargarin 
och pålägg. 
 
 
Pannkaka med 
sylt och 
grädde 

Bacontoppad 
kyckling med 
kokt potatis och 
bukettgrönsaker 
 
 
 Äppelmos och 
mjölk 

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

Kålpudding med 
kokt potatis, 
gräddsås och 
rotfruktsstrimlor. 
 
 
Morotskaka 
med 
färskostglasyr 
 

Kvällsmat Köttsoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg. 

Blodpudding 
med 
bacontärningar, 
grönsaker och 
lingonsylt, bröd 
och 
bordsmargarin. 

Kaviarfrestelse 
med  
bukettgrönsaker, 
bröd och 
bordsmargarin. 

Gräddstuvad 
pytt i panna 
med inlagda 
rödbetor, 
sallad, bröd 
och 
bordsmargarin. 

Omelett med, 
stuvad spenat, 
köttbullar, bröd 
och 
bordsmargarin. 

Ost och spenatpaj, 
sallad från ”Tre 
stiftelser”, bröd och 
bordsmargarin. 

Korvbuffé med 
bröd, potatis-
sallad och 
coleslaw.  

 


