
                                            
                                         
                                                            Menyvecka 5  Boenden 

 
 Måndag 28/1 Tisdag 29/1 Onsdag 30/1 Torsdag 31/1 Fredag 1/2 Lördag 2/2 Söndag 3/2 

Lunch Ugnsstekt 
falukorv med 
pasta, gröna 
grönsaker  
  
 
Mangosoppa 
 
 

Fisk Elisabeth, 
potatismos, majs 
och ärter  
Alt: Stekt  
Sillflundra 
 
Ananaskompott 

Raggmunk med 
stekt fläsk, 
lingonsylt och 
sallad 
 
 
Fruitcocktail och 
grädde 

Potatis och 
purjolökssoppa 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 
Ostkaka med 
sylt och grädde 

Färsbiffar,klyft- 
potatis, skysås, 
grön grönsaks-
blandning, 
lingonsylt 
 
Jordgubbskräm 

Lertallrikssill 
(stekt sill med 
gräddsky) kokt 
potatis 
och brysselkål 
 
Rårörda lingon 
och mjölk 

Dillfrikassé med 
kokt potatis, 
ugnsstekta 
morötter och 
palsternackor 
 
Bärpaj med 
vaniljsås 

Kvällsmat Köttfärssoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och köttpålägg 

Ugnspannkaka 
med lingonsylt, 
amerikansk 
grönsaksblandning 
bröd och 
bordsmargarin 

Janssons 
frestelse med 
ägghalvor, 
sallad, bröd, 
bordsmargarin 

Småkorv med 
stekt potatis, 
stuvad spenat, 
bröd och 
bordsmargarin 

Omelett med 
champinjon-
stuvning, gröna 
bönor, 
bordsmargarin 
och bröd 

Rödvinsbräserad 
oxkind, potatis 
och palsternacks-
mos, grönsaks-
blandning, bröd 
och 
bordsmargarin 
 

Risgrynsgröt 
med mjukt bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

 
 



                                         
 

                                                          Menyvecka 6  Boenden 
 

 Måndag 4/2 Tisdag 5/2 Onsdag 6/2 Torsdag 7/2 Fredag 8/2 Lördag 9/2 Söndag 10/2 

Lunch Kyckling med 
indisk 
kryddning, 
potatis och  
broccolibuketter  
 
Persikor och 
gräddmjölk 
 

Gräddstuvad pytt 
i panna med 
stekt ägg 
rödbetor och 
sallad 
 
Körsbärskompott 

Stekt fiskfilé med 
kokt potatis, 
stuvad spenat 
och 
bukettgrönsaker 
 
Äppelkräm 

Ärtsoppa, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 
 
 
Pannkaka med 
sylt och grädde 

Bogstek med 
potatis, 
gräddsås, brynt 
brysselkål och 
äppelmos  
 
Nyponsoppa 

Rotmos med 
köttkorv, ärter 
och senap 
 
 
 
Chokladmousse 

Wallenbergare 
kokt potatis, 
skysås och 
värdshus-
grönsaker 
 
Jordgubbstårta 

Kvällsmat Köttsoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Rotfruktsplättar, 
sallad, lingonsylt, 
bröd och 
bordsmargarin 

Ost och 
grönkålspaj, 
sallad med 
rotfrukter, äpple, 
frukttcocktail och 
majonnäs, bröd 
och 
bordsmargarin 

Fiskburgare 
med potatismos, 
dressing finriven 
morot. 
 
Hamburgerbröd 
finns att beställa 
i köket 

Köttfärstäckta 
rotfrukter, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Varm 
smörgåstårta 
och sallad  
 

Inlagd sill med 
kokt potatis, dill-
cremefraiché, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 



                                         
                                                            Menyvecka 7  Boenden 

 
 Måndag 11/2 Tisdag 12/2 Onsdag 13/2 Torsdag 14/2 

Alla hjärtans dag 
Fredag 15/2 Lördag 16/2 Söndag 17/2 

Lunch Potatisbullar 
med 
korvslantar, 
sallad och 
lingonsylt 
 
 
Fruktsoppa 

Köttbullar med 
kokt potatis, 
skysås, 
rotfruktsstrimlor 
och lingonsylt. 
 
 
Fruktcocktail och 
vispad grädde 

Fisk Bordelaisé 
(ost,smör,morot,
ströbröd) med 
potatismos och 
ärter 
 
 
Hallonkräm 

Tomatsoppa 
med pasta, 
bordsmargarin, 
bröd 
och pålägg 
 
 
Alla hjärtans 
bakelse 

Stekt kyckling 
med klyft- potatis, 
skysås och 
broccolibuketter, 
gelé 
 
 
Lingonfromage 

Stekt spätta 
med citron, kokt 
potatis, 
remouladsås 
och 
morotsslantar 
 
Jordgubbskräm 

Slottsstek med 
kokt potatis, 
gräddsås, 
vintergrönsaker, 
svart 
vinbärsgelé  
 
Ananaspaj med 
grädde 
 

Kvällsmat Skånsk 
kålsoppa med 
rimmad bog, 
bordsmargarin, 
bröd 
och pålägg 

Omelett med 
dillstuvade räkor, 
ärtsallad, bröd 
och 
bordsmargarin 

Varm 
fruktkompott 
med pizzabullar, 
bröd och 
bordsmargarin 

Korvgryta med 
paprika och 
tomat, 
pastapennor, 
vintergrönsaker, 
bröd och 
bordsmargarin 

Baconlåda från 
Östergötland 
(bacon, potatis, 
champinjoner, 
pepparrot, vitlök, 
kryddor) samt 
vaxbönor, 
bordsmargarin 
och bröd 
 

Bräckt kassler 
med kokt 
potatis, 
rödbetssallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Risgrynsgröt 
med 
bordsmargarin, 
bröd och 
pålägg. 



 
 


