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 Måndag 29/11 Tisdag 30/11 Onsdag 1/12 Torsdag 2/12 Fredag 3/12 Lördag 4/12 Söndag 5/12 
2:a Advent  

Lunch Korv Stroganoff, ris 
och  grönsaks-
blandning med 
vaxbönor 
  
 

Medelhavsgratinerad 
fisk, potatismos och 
bukettgrönsaker 
  
 

Pasta med 
skinksås och 
höstens rotfrukter 
 

Ärtsoppa med 
fläsk, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 
 

Potatisbullar med 
bacon och 
rotsaksfräs, 
lingonsylt, sallad 
 

Lertallrikssill med 
kokt potatis, ärter och 
morötter 
 
 

Örtstekt fläskkarré 
med kokt potatis, 
skysås, brysselkål 
och äppelmos  
 

Dessert Lingonfromage Björnbärskräm Äppelkompott Pannkaka med 
sylt och grädde 

Jordgubbskräm Fruktsoppa Päronkaka med 
kardemumma och 
vispad grädde 
 

Kvällsmat Sparrissoppa, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Äggröra, köttbullar, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

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

Stekt kyckling 
med 
rotfruktsgratäng, 
bröd och 
bordsmargarin  
 

Prinskorv med 
stuvad spenat 
och stekt potatis, 
bröd, 
bordsmargarin 

Kalvsylta med kokt 
potatis och 
rödbetssallad, bröd 
och bordsmargarin 
 

Mannagryns-pudding 
med saftsås, bröd 
och bordsmargarin 
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  Måndag 6/12 Tisdag 7/12 Onsdag 8/12 Torsdag 9/12 Fredag 10/12 Lördag 11/12 Söndag 12/12 

3:e Advent  
Lunch Gräddstuvad pytt i 

panna med stekt 
ägg, smörglaserade 
rödbetor 
 

Pastagratäng med 
kyckling och brynta 
grönsaker 
 

Stekt fisk med 
potatis, kall 
kaviarsås och 
broccolibuketter 
 

Tomatsoppa med 
pastasnäckor, 
mjukt bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Vi firar Nobeldagen 
Förrätt: 
Västerbottenpaj 
Varmrätt: Köttfärsbiff 
med ugnsstekt potatis, 
bearnaisesås och 
strimlade rotfrukter 
 

Kalvlever Anglaise, 
potatis, skysås och 
ärter 
 

Pepparrotskött i sås, 
kokt potatis och 
persiljeglaserad 
blomkål 
 

Dessert Körsbärskompott Saftsoppa Päron och 
gräddmjölk 

Kalvdans med 
vispad grädde 
och sylt 
 

Fruktsallad med 
grädde 

Jordgubbsmousse Mjuk pepparkaka 
med lingonglasyr 

Kvällsmat Potatis och 
purjolökssoppa 
med bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Omelett med 
stuvad sparris, bröd 
och bordsmargarin 

Potatis och 
baconlåda från 
Östergötland, 
slottsgrönsaker, 
bröd, 
bordsmargarin 
 

Frukostkorv med 
potatismos, 
blandade 
sommar-
grönsaker, bröd 
och 
bordsmargarin 
 

Inlagd sill med kokt 
potatis, ägghalva, 
dillfil, sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Crepes med sallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Färsfrestelse med 
ärter och morötter, 
bröd, bordsmargarin 
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 Måndag 13/12 
Luciadagen 

Tisdag 14/12 Onsdag 15/12 Torsdag 16/12 Fredag 17/12 Lördag 18/12 Söndag 19/12 
4:e Advent  

Lunch Lutfisk med kokt 
potatis, 
béchamelsås, ärter, 
senap och 
kryddpeppar  
 

Kycklinggryta med 
morot och zucchini, 
potatis, vaxbönor  
 

Spaghetti och 
köttfärssås, 
morotsmix 
 

Broccolisoppa, mjukt 
bröd, bordsmargarin 
och skinka 
 

Helstekt 
fläskkotlettrad med 
kokt potatis, 
gräddsås, brynt kål, 
äpplemos  
 

Sejfilé med 
kräftsmak, kokt 
potatis och 
broccolibuketter 
 

Färsbiff med 
potatisgratäng, 
bukettgrönsaker och 
lingonsylt 
 

Dessert Aprikoskräm Björnbärskompott Nyponsoppa Saffranspannkaka 
med sylt 
 

Lingonfromage Äppelmos och 
gräddmjölk 

Våffla med 
hallongrädde 

Kvällsmat Risgrynsgröt med 
kanel, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Örtagårdssill med 
kokt potatis och 
sallad, bröd, 
bordsmargarin 

Blodpudding med 
tärnat bacon, 
sallad, lingonsylt, 
bordsmargarin och 
bröd 
Alt: Potatisbullar 

Fiskburgare med 
potatismos och 
dillmajonnäs, riven 
morot, bröd och 
bordsmargarin 

Stuvade 
makaroner, 
småkorv, ärter- 
majs och 
paprikablandning, 
bröd, 
bordsmargarin 
 

Pizza med 
pizzasallad, bröd 
och bordsmargarin  
 

Ost och spenatpaj 
med sallad, bröd och 
bordsmargarin 

                                                 

 

                                         

 



                                                                      

 

                            

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 


