
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             Menyvecka 20  Boenden 
 

 Måndag 17/5 Tisdag 18/5 Onsdag 19/5 Torsdag 20/5 Fredag 21/5 Lördag 22/5 
Pingstafton 

Söndag 23/5 
Pingstdagen 

 
Lunch Potatisbullar med 

korvslantar, sallad 
och lingonsylt 
 

Lasagne  
(köttfärs) och 
brynta 
grönsaker 
 

Stekt fisk, potatis, 
äpple och 
gurksallad, 
finriven morot 
 

Tomatsoppa med 
pasta, bröd, 
bordsmargarin 
och köttpålägg 
 

Kyckling, kokt 
potatis, skysås, 
bukettgrönsaker, 
inlagd gurka och 
gelé 
 

Laxgratäng och 
ärter 
 

Bogstek med kokt 
potatis, gräddsås, 
blandade 
sommargrönsaker 
och äppelmos 
 

Dessert Jordgubbsmousse Aprikossoppa Äppelkompott Kesokaka med 
sylt 

Björnbärskräm Brylépudding 
med 
caramelsås 
 

Jordgubbspaj med 
vaniljsås 

Kvällsmat Fransk 
kycklingsoppa, 
(potatis, lök, morot, 
rotselleri) bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Bräckt skinka, 
stekt potatis och 
stuvad spenat, 
bröd, 
bordsmargarin 

Ugnspannkaka, 
lingonsylt och 
sallad, bröd, 
bordsmargarin 

Matjessill med 
kokt potatis, 
gräslök, gräddfil, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Kalvsylta med 
potatis, 
rödbetssallad, bröd 
och bordsmargarin 

Smörgåstårta Korvbuffé med 
potatissallad och 
sallad, bröd, 
bordsmargarin 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             Menyvecka 21  Boenden 
 

 Måndag 24/5 
Annandag Pingst 

Tisdag 25/5 Onsdag 26/5 Torsdag 27/5 Fredag 28/5 Lördag 29/5 Söndag 30/5 
Mors dag 

 
Lunch Pasta med ost 

och skinksås, 
broccolibuketter 
 

Fiskgratäng 
Bordelaise, 
potatismos och grön 
grönsaksblandning 
 

Tisdagssoppa 
(redd soppa med 
korngryn och 
rimmat fläsk), bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Choritzogryta, 
potatis och gröna 
bönor 
 

Färsbiff med 
klyftpotatis,  
grönpepparsås 
och sallad 
 

Stekt fläsk med 
löksås, kokt 
potatis och 
persiljeglaserad 
blomkål 
 

Pepparrotskött i 
sås, potatis och 
grönsaksblandning 
med vaxbönor 
 

Dessert Saftsoppa Citronfromage Morotskaka Körsbärskompott Mangosoppa med 
äpple 
 

Päronkräm Jordgubbstårta 

Kvällsmat Ärtpuré med 
topping, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Mannagrynspudding 
med sylt, bröd och 
bordsmargarin 

Thaikyckling med 
grön curry, ris och 
salladsbuffé 

Nubbesallad med 
kavring, bröd och 
bordsmargarin 

Rökt skinka, 
krämig 
pastasallad, 
bordsmargarin 
och bröd 

Ost och 
potatisomelett 
med 
bukettgrönsaker 

Risgrynspudding 
och bärsås, 
bordsmargarin och 
bröd 

 
 
 



 
 
 

 
  

  
 

                                                              
 

 
 
  
                                                            Menyvecka 22  Boenden 

 
 Måndag 31/5 Tisdag 1/6 Onsdag 2/6 Torsdag 3/6 Fredag 4/6 Lördag 5/6 Söndag 6/6 

Sveriges 
Nationaldag 

 
Lunch Sprödbakad fisk 

med potatis, 
remouladsås, 
ärter och 
morötter 
 

Grönsaksbiff, 
helstekt potatis, 
tzatziki och brynta 
grönsaker 
 

Spaghetti och 
köttfärssås, 
amerikansk 
grönsaksblandning 
 

Broccolisoppa, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Chilikassler, 
potatismos med 
palsternacka och 
bukettgrönsaker 
 

Lertallrikssill med 
potatis och ärter 
 

Rostbiff, 
potatisgratäng 
och picklade 
grönsaker 
 

Dessert Nyponsoppa Aprikoskräm Glasstrut 
 

Mannagrynspudding 
med sylt 

Blåbärssoppa Lingonfromage 
 

Stekta 
äppelklyftor med 
kanel, sirap och 
grädde 
 

Kvällsmat Redd 
grönsakssoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Fiskgratäng med 
duschessepotatis, 
riven morot, 
bröd, 
bordsmargarin  
 

Fruktkompott 
(torkad frukt) och 
pizzabullar, bröd 
och bordsmargarin 

Örtagårdssill med 
kokt potatis och 
ärtsallad, bröd, 
bordsmargarin 

Köttbullar med 
stekt potatis och 
rosensallad, bröd, 
bordsmargarin 

Kycklinggratäng 
med banan och 
chilisås ”Flygande 
Jakob”, ris och 
sallad, bröd, 
bordsmargarin 
 

Omelett med 
sparrisstuvning 
och sallad, bröd, 
bordsmargarin 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     
                                                           Menyvecka 23  Boenden 

 
 Måndag 7/6 Tisdag 8/6 Onsdag 9/6 Torsdag 10/6 Fredag 11/6 Lördag 12/6 Söndag 13/6 

 
Lunch Gräddstuvad pytt 

i panna, stekt 
ägg, 
smörglaserade 
rödbetor 
 

Kycklinggratäng 
med Ajvar relish 
(grönsaksröra 
med paprika och 
aubergine) potatis, 
smörglaserade 
vax och brytbönor 
 

Köttsoppa, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Pannbiffar med 
löksky, potatismos 
och amerikansk 
grönsaksblandning 
 

Ugnsstekt fisk 
med gräddsky, 
potatis och ärter 
 

Raggmunk med 
stekt fläsk, 
sallad och 
lingonsylt      
 

Biff á la Lindström i 
ugn, potatis 
gräddsås och 
broccolibuketter 
 

Dessert Ananaskompott Hallonkräm Kalvdans med sylt 
och grädde 
 

Persikor och 
grädde 

Fruktsoppa Björnbärskräm Cheesecake 

Kvällsmat Minestronesoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Smulpaj med 
broccoli och 
tomat, sallad, 
bröd, 
bordsmargarin 
 

Pastasallad med 
skinka och ost, 
dressing, bröd och 
bordsmargarin 

Prinskorv med 
rosensallad och 
stekt potatis, bröd 
och bordsmargarin 

Grönkålsgratäng, 
bröd, 
bordsmargarin 
och köttpålägg 

Varm 
matjeslåda med 
morotsslantar, 
bröd och 
bordsmargarin 

Risgrynsgröt, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

 
 


