
 
  
                                         

 
                                                             
 
 
 
 
                                                           Menyvecka 24  Boenden 

 
 Måndag 14/6 Tisdag 15/6 Onsdag 16/6 Torsdag 17/6 Fredag 18/6 Lördag 19/6 Söndag 20/6 

Lunch Spaghetti och 
köttfärssås, 
amerikansk 
grönsaks-
blandning 
 

Kycklinggryta med 
curry, potatis och 
grönsaksblandning 
med romanescokål 
 

Stekt strömming 
med potatismos och 
blandade 
sommargrönsaker 
 

Potatis och 
purjolökssoppa, 
bröd, bordsmargarin 
och köttpålägg 
 

Falukorv i ugn 
med potatis 
och stuvad 
blomkål 
 

Kokt fisk, ägg- 
och persiljesås, 
potatis och 
bukettgrönsaker 
 

Kalops med 
potatis, 
morotsmix och 
inlagda rödbetor 
 

Dessert Blåbärssoppa Krusbärskompott Citronfromage Pannkaka med sylt 
och grädde 
 

Päronkräm Glasstrut Päron med 
kokostäcke och 
vispad grädde 
 

Kvällsmat Grönsakssoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Korv med bröd och 
gurkmajonnäs 
 
 
Önskar ni mos till? 
Beställ i köket 

Omelett med 
champinjonstuvning, 
smörglaserade 
brytbönor, bröd och 
bordsmargarin 

Havswallenbergare 
med potatis, kall 
dillsås och ärter, 
bröd, bordsmargarin 

Makaronilåda,
sallad, 
lingonsylt, bröd 
och 
bordsmargarin 

Kassler med 
fransk 
potatissallad      
(skivad potatis, 
senap, vinäger, 
m.m), sallad,  
bröd och 
bordsmargarin 
 

Risgrynspudding 
med saftsås, bröd 
och 
bordsmargarin 

 
 
 
 



 
 

                                                             
 
 
 

 
 
                                                                             
                                                         
                                                          Menyvecka 25  Boenden 

 
 Måndag 21/6 Tisdag 22/6 Onsdag 23/6 Torsdag 24/6 Fredag 25/6 

Midsommarafton 
Lördag 26/6 
Midsommardagen 

Söndag 27/6 

Lunch Skink- och ostsås 
med potatis och 
sommarprimörer 
 

Fiskgratäng med 
tomat och oregano, 
potatismos och 
grön 
grönsaksblandning 
 

Färsbiffar med 
potatis, ärter, 
skysås och 
lingonsylt   
 

Crème Ninon     
(grön ärtpurè)  
med pepparrots-
topping, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Matjessill med kokt 
potatis, gräddfil, 
gräslök och 
tomatsallad 
 

Ugnsstekt 
kyckling med 
rotfruktsgratäng 
och aromsmör 
 

Inkokt lax med 
potatis, 
dillmajonnäs och 
värdshusgrönsaker 
 

Dessert Rabarberkompott Äppelkräm Nyponsoppa Ostkaka med 
sylt 

Jordgubbar och 
grädde 
 
Alt: 
Jordgubbsbakelse 
 

Midsommartårta Radiokaka 

Kvällsmat Köttfärssoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Kycklingsallad med 
ris och ägghalvor, 
dressing, bröd och 
bordsmargarin 
 

Kaviarfrestelse, 
ärter, majs och 
paprikablandning, 
bröd, 
bordsmargarin 

Potatisbullar 
och strimlat 
fläsk, sallad, 
lingonsylt, bröd 
och 
bordsmargarin 
 

Landgång med 
smått och gott  
 

Äggröra med 
prinskorv och 
ugnsstekta 
grönsaker, bröd 
och 
bordsmargarin  
 

Paj med sparris 
och rostade 
solroskärnor, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 
 

 



                                        

                                                                                                                                                            
                                                          Menyvecka 26  Boenden 

 
 Måndag 28/6 Tisdag 29/6 Onsdag 30/6 Torsdag 1/7 Fredag 2/7 

 
Lördag 3/7 
 

Söndag 4/7 

Lunch Korvgryta med 
potatis och 
broccolibuketter 
 

Köttbullar med 
stuvade makaroner 
och 
bukettgrönsaker 
 

Stekt fisk med kokt 
potatis, kall dillsås 
och 
grönsaksblandning 
med vaxbönor 

Gulaschsoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och ost 
 

Kycklingpannbiff 
med potatis, kall 
örtsås och 
grillgrönsaker 
 

Isterband med 
potatis och 
blomkålskompott, 
smörglaserade 
rödbetor 
 

Karréstek med kokt 
potatis och 
ädelostsås, 
grönsaksblandning 
med romanescokål 
 

Dessert Drottningmousse Rårörda lingon och 
gräddmjölk 
 

Björnbärskompott Rabarberkaka 
med vaniljsås 

Aprikoskräm Ananasfil Fruktcocktail och 
vaniljglass 

Kvällsmat Blomkålssoppa 
med purjolök, 
selleri och 
baconströssel, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Ost och 
potatisomelett, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Varm fruktkompott 
med gräddmjölk, 
ost och skinkfyllt 
matbröd 
 

Fiskpudding 
med potatis, 
ärter och 
smörsås, bröd, 
bordsmargarin 
 

Varma smörgåsar 
med skinka, ost 
och tomat 

Örtagårdssill med 
potatis, ärtsallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Pannkaka med sylt 
och melonbitar, 
bröd och 
bordsmargarin 

 
                                                      



                                          

                                                           Menyvecka 27  Boenden 
 
 

 Måndag 5/7 Tisdag 6/7 Onsdag 7/7 Torsdag 8/7 Fredag 9/7 
 

Lördag 10/7 
 

Söndag11/7 

Lunch Frukostkorv med 
potatis och 
stuvade morötter, 
tomatklyftor 
 

Örtgratinerad 
fiskgratäng med 
potatis och 
amerikansk 
grönsaksblandning 
 

Köttfärslimpa, 
potatis, skysås 
rotfruktsmix och 
lingonsylt  
 

Morotssoppa med 
kokosmjölk och 
linser, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Chilikassler, 
potatis- och 
palsternackmos, 
broccolibuketter 
 

Lertallrikssill med 
potatis och 
slantade morötter 
 

Nötgryta á la 
Strindberg med 
kokt potatis och 
grönsaksblandning 
med vaxbönor 
 

Dessert Fruktsoppa Bärkompott Jordgubbskräm Saffranspannkaka 
med sylt och  
grädde 

Blåbärssoppa Jordgubbar och 
grädde 
 
Alt: Fruktsallad och 
grädde 
 

Citronkladdkaka 
med vispad grädde 

Kvällsmat Ost- och 
grönkålssoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Ugnsstekta 
potatishalvor med 
skink-och 
grönsaksröra, bröd 
och bordsmargarin 
 

Fiskburgare med 
aioli, 
hamburgerbröd 
och sallad, bröd, 
bordsmargarin 

Kyckling i currysås, 
bulgur och grön 
grönsaksblandning, 
bröd 
bordsmargarin 

Paj med 
ädelost, sallad, 
bröd, 
bordsmargarin 
 

Ljummen 
potatissallad med 
bacon och sparris, 
bröd och 
bordsmargarin 
 

Risgrynsgröt med 
bröd och 
bordsmargarin 

 


