
  

      
 

                                                      Menyvecka 30 Boenden 

 

 

 Måndag 23/7 Tisdag 24/7 Onsdag 25/7 Torsdag 26/7 Fredag 27/7 Lördag 28/7 Söndag 29/7 

Middag Kyckling i 
dragonsås med 
kokt potatis och 
värdshus-
grönsaker 
 
 
Krusbärskompott 

Sprödbakad 
fisk med 
potatis, kall 
kaviarsås och 
ärter 
 
 
Hallonkräm 

Pannbiff med 
potatis, skysås, 
sommarblandning 
och lingonsylt 
 
 
 
Glasstrut 

Broccolisoppa 
bröd, smör 
och ost. 
 
 
 
 
Mannagryns-
pudding med 
bärsås 

Grönsaksfat 
med 
sommarprimörer 
potatis, kassler 
och ostsås 
 
 
Fruktsoppa 

Stekt fläsk med 
kokt potatis, 
löksås och 
rotfruktsstrimlor 
 
 
 
Brylépudding 
med caramelsås 

Pepparrotskött 
i sås, potatis 
och 
minimorötter 
och inlagd 
gurka  
 
Fruktsallad 
med vispad 
grädde 

Kvällsmat Köttfärssoppa 
med bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Potatisbullar 
med bacon, 
lingonsylt, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Prinskorv med 
stekt potatis och 
legymsallad, bröd 
och 
bordsmargarin 

Matjessill med 
färsk potatis, 
gräddfil, 
gräslök, 
tomatsallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Köttfärstäckta 
rotfrukter och 
lingonsylt, bröd 
och 
bordsmargarin  
 

Omelett med 
skaldjurs-
stuvning,  
smör och 
persiljeglaserade 
vaxbönor, bröd 
och 
bordsmargarin 

Paj med skinka 
och broccoli, 
sallad, bröd 
och 
bordsmargarin 

     



         
  

                                                        Menyvecka 31 Boenden 

 

 Måndag 30/7 Tisdag 31/7 Onsdag 1/8 Torsdag 2/8 Fredag 3/8 Lördag 4/8 Söndag 5/8 

Middag Gräddstuvad pytt i 
panna med stekt 
ägg, inlagda 
rödbetor och 
”Birgitta sallad” 
( vitkål, morot, 
gurka, purjolök) 
 
Aprikoskräm 
 
 

Lax och 
sejtärningar i 
ugn med 
rotfrukter, 
potatis och  
broccoli-
buketter 
 
Björnbärs-
kompott 

Gulaschgryta 
med kokt 
potatis/bulgur och 
brynta grönsaker  
 
 
 
 
Citronfromage 

Grön ärtsoppa 
med potatis och 
senap, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 
 
 
Ostkaka med 
sylt och vispad 
grädde 

Köttbullar, 
stuvade 
makaroner 
och 
minimorötter 
 
 
 
Inlagda 
persikor och 
vaniljglass 
 

Lertallrikssill 
med kokt 
potatis och 
grön 
grönsaks-
blandning 
 
 
Saftsoppa 

Stekt kyckling, 
potatis, gräddsås, 
inlagd gurka och 
blandade 
sommargrönsaker 
sam svart 
vinbärsgelé 
 
Prinsesstårta 

Kvällsmat Grönsakssoppa 
med 
kalvfrikadeller, 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Saffrans-
pannkaka med 
körsbärssås, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Fiskburgare med 
Smögenpotatis 
(potatis, creme 
fraiche, dill, lök, 
citron och räkor) 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Falukorv i ugn 
med stekt 
potatis och 
smörglaserade 
rödbetor, bröd, 
bordsmargarin 

Ost och skink-
gratinerad 
blomkål, 
potatis, bröd 
och 
bordsmargarin 

Tjälknöl, kokt 
potatis, kall 
bearnaisesås, 
blandsallad 
med 
sockerärter 
och sparris, 
bröd, 
bordsmargarin 

Varm fruktkompott, 
smörgås-
pepparkaka 

 



     
 
 
 

                                                         Menyvecka 32 Boenden 

 

 

 Måndag 6/8 Tisdag 7/8 Onsdag 8/8 Torsdag 9/8 Fredag 10/8 Lördag 11/8 Söndag 12/8 

Middag Potatisgratäng 
med rökt strimlad 
skinka 
och 
bukettgrönsaker 
 
 
Jordgubbsfromag
e 
 
 

Stekt fisk i ugn 
med potatis, 
remouladsås 
och slantade 
morötter 
 
 
Nyponsoppa 

Kycklinggryta 
med potatis och 
broccolibuketter 
 
 
 
 
Krusbärskompott 

Köttsoppa, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 
 
 
Rulltårtans dag 
Rulltårtsbakelse 

Köttfärssås med 
makaroniskruvar, 
grönsaks-
blandning med 
romanescokål 
 
 
Hallonkräm 

Frukostkorv 
eller skinnfri 
grillkorv med 
stuvad vitkål 
och kokt 
potatis 
 
Äppelkompott 

Nötstek med 
svampsås, 
potatisgratäng 
och grönsaksmix 
med vaxbönor, 
svartvinbärsgelé 
 
Blåbärspaj och 
vaniljsås 

Kvällsmat Ängamatsoppa, 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Rotfrukts-
plättar med 
rårörda lingon, 
bröd och 
bordsmargarin 

Äppelgröt med 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Inlagd sill med 
potatis, 
dillmajonnäs 
och tomatsallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Ost och 
spenatpaj, sallad, 
bröd och 
bordsmargarin 
sallad ” tre 
stiftelser” 

Kaviarfrestelse 
grönsaks-
blandning, 
bröd och 
bordsmargarin 

Kalvsylta med 
rödbetssallad och 
kokt potatis, bröd, 
bordsmargarin 
 

 



 


