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 Måndag 3/10  Tisdag 4/10 Onsdag 5/10 Torsdag 6/10 Fredag 7/10 Lördag 8/10 Söndag 9/10 

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen 
 

Kycklinggratäng 
med aivar, 
potatis och 
broccolibuketter 
 

Rotmos och 
fläskkorv, ärter  
 

Stekt fisk med 
potatis, stuvad 
spenat och 
morotsslantar 
 

Broccolisoppa, 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Spaghetti och 
köttfärssås, 
amerikansk 
grönsaksblandning 
 

Kalvlever Anglaise, 
potatis, skysås och 
smörglaserade 
gröna bönor 
 

Portergryta med 
potatis och 
grönsaksblandning 
med romanescokål 
 

Dessert Fruktsoppa Kanelbulle Bärkompott Kesokaka med sylt Körsbärssoppa Citronfromage 
 

Jordgubbstårta 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten 

Svampsoppa Makaronilåda 
med sallad och 
lingonsylt 

Potatisbullar med 
bacon, lingonsylt 
och sallad 

Fiskgratäng med 
kräftsmak, 
potatismos och 
grön 
grönsaksblandning 

Grillkorv och 
pommes frites med 
bearnaisesås, 
sallad 

Jansson frestelse 
med ägghalva och 
sallad 

Omelett med 
sparrisstuvning och 
sallad 
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 Måndag 
10/10 

Tisdag 11/10 Onsdag 12/10 Torsdag 13/10 Fredag 14/10 Lördag 15/10 Söndag 16/10 

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen 
 

Pasta 
Carbonara och 
broccolibuketter 
 

Stekt sillflundra 
med potatismos 
och 
minimorötter 
 

Viltfärsbiffar med 
potatis, 
svampsås, 
rotfruktsmix och 
gelé 
 

Skånsk kålsoppa 
med rimmad bog, 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Gräddstuvad pytt i 
panna med stekt 
ägg och 
smörglaserade 
rödbetor 
 

Revbensspjäll med 
potatis, skysås, 
värdshusgrönsaker 
och äppelmos  
 

Inkokt lax med 
potatis, kall dillsås 
och blandade 
sommargrönsaker 
 

Dessert Jordgubbskräm Nyponsoppa Äppelkompott Kalvdans med sylt 
och grädde 
 

Drottningmousse 
 

Fruktcocktail och 
gräddmjölk 

Lingonkaka vispad 
grädde 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten 

Köttsoppa Rotfruktsplättar 
med lingonsylt 

Mannagryns-
pudding och 
bärsås 

Kyckling med grön 
curry, ris och 
grönsaksblandning 
med vaxbönor 

Fåraherdens paj  
(potatismos, 
köttfärs, purjolök, 
ost) och sallad 

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

Ost och 
skinkgratinerad 
blomkål 
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 Måndag 
17/10 

Tisdag 18/10 Onsdag 19/10 Torsdag 20/10 Fredag 21/10 Lördag 22/10 Söndag 23/10 

Lunch Fiskgratäng 
Bordelaise, 
potatismos och 
broccolibuketter 
 

Potatisbullar med 
korvtärningar och 
sallad, lingonsylt 
 

Hedvigsoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Långstekt 
fläskkarré med 
potatis, gräddsås 
och 
bukettgrönsaker 
 

Pastagratäng med 
kyckling och 
amerikansk 
grönsaksblandning 
 

Lertallrikssill, 
potatis och 
persiljeglaserade 
morötter 
 

Kalops, potatis, 
rotfruktsmix och 
rödbetor 
 

Dessert Ananasfil Jordgubbskompott Pannkaka med 
sylt och grädde 

Tryffel med 
hallonsås 

Blåbärssoppa Aprikoskräm Inkokta 
ingefärspäron med 
grädde 
 

Kvällsmat Grön ärtsoppa 
med potatis och 
senap 

Köttfärsjärpar med 
stuvade 
makaroner, ärter 
och morötter 

Potatis och 
ostomelett med 
brynta grönsaker 

Varm choklad, 
smörgås med 
stekt ägg 

Färsrutor med 
råstekt potatis, 
tomatsås och 
sallad 

Korv med bröd och 
potatissallad 

Omelett med 
räkstuvning och 
ärtsallad 
 

 


