
 
 
 
 

 
 

 
                                                         
 

 
               

 
                                                             Menyvecka 5  Boenden           
  

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

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen 

Kycklinggryta med 
zucchini och morot, 
potatis, brytbönor  
 

Pastagratäng med 
skinka och 
amerikansk 
grönsaksblandning 
 

Sprödbakad fisk, 
potatis, kall 
kaviarsås och 
värdshusgrönsaker 
 

Köttsoppa, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 
 

Chili con Carne, 
potatis, sallad 
 
 

Lertallrikssill med 
potatis, ärter och 
morötter 
 
 

Kålpudding med 
potatis, gräddsås, 
rotfruktsstrimlor 
och lingonsylt 
 
 

Dessert Saftsoppa Jordgubbsmousse Ananasfil Banankaka 
 

Mangosoppa 
med äpple 

Bärkompott Päron med 
cocostäcke och 
glass 
 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten 
  

Palsternacks- och 
potatissoppa med 
isterbandsfräs 

Varm choklad och 
smörgås med stekt 
ägg 

Fiskbullar med 
sting, potatis och 
ärtor 

Grönsaksbiff 
med potatismos, 
dressing och 
sallad 

Småkorv, stekt 
potatis och 
rosensallad 

Rotfruktstårta 
med 
fläskpastrami 

Paj med broccoli 
och bacon, sallad 

 



 
 
 
 

 
 

 
                                                         
 

 
               

 
                                                             Menyvecka 6  Boenden           
  

 Måndag 6/2 Tisdag 7/2 Onsdag 8/2 Torsdag 9/2  Fredag 10/2  Lördag 11/2 Söndag 12/2 

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen 

Ugnsstekt falukorv 
och stuvade 
makaroner, ärter, 
majs och 
paprikablandning 
 
 

Fiskgratäng med 
dill, potatismos 
och 
broccolibuketter  
 
 

Paltbröd med 
fläsk, potatis, 
bechamelsås, 
ärter och 
morötter 
 

Cowboysoppa 
med bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Bogstek med kokt 
potatis, gräddsås, 
brysselkål och 
äppelmos 
 

Bruna bönor med 
stekt fläsk, potatis 
och morotsmix 
 

Stekt rödspätta, 
potatis, 
remouladsås och 
ärter 
 
 

Dessert Jordgubbsmousse Fruktsoppa Inlagda persikor 
med gräddmjölk 

Pannkaka med 
sylt och grädde 
 

Päronkräm Rårörda lingon 
och gräddmjölk 

Fruktsallad och 
vispad grädde 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten  

Fransk 
kycklingsoppa 

Risgrynsgröt Tacogratäng 
med brynta 
grönsaker 

Köttgryta med ris 
och brytbönor 

Örtagårdssill med 
kokt potatis, sallad 

Varma smörgåsar 
och sallad 
 
Avdelningarna 
gräddar själva 

Bondomelett med 
grönkålssallad 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
                                                         
 

 
               

 
                                                             Menyvecka 7  Boenden           
  

 Måndag 13/2 Tisdag 14/2 Onsdag 15/2 Torsdag 16/2  Fredag 17/2  Lördag 18/2 Söndag 19/2 

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen 

Pasta och 
kycklingsås med 
äpple och chili, 
broccolibuketter 
 
 

Gräddstuvad pytt 
i panna med stekt 
ägg, sallad och 
inlagda rödbetor 
 

Stekt fisk, 
potatis, kall 
dillsås och 
rotfruktsmix 
 
 

Ärtsoppa med 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Färsbiff med 
potatisgratäng och 
blandade 
sommargrönsaker 
 
 

Roslagsströmming 
med potatismos, 
ärter och morötter 
 

Porterstek, potatis, 
skysås, 
grönsaksblandning 
med vaxbönor och 
gelé 
 

Dessert Blåbärssoppa Katrinplommon-
kompott 
 

Nyponsoppa Kalvdans med sylt 
och grädde 

Lingonfromage Aprikoskräm Äppelpaj med 
vaniljsås 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten 
  

Gulaschsoppa Ugnspannkaka 
med sylt  

Bräckt skinka 
med stekt 
potatis och 
gräddstuvad 
brysselkål 

Chiligryta, bulgur 
och 
värdshusgrönsaker 

Isterbandslåda, 
grönsaksblandning, 
inlagda rödbetor 

Äggröra med 
bacon, sallad 

Kaviarfrestelse, 
ärtor, majs och 
paprikablandning 

 
 



 
 
 

 
 

 
                                                         
 

 
               

 
                                                             Menyvecka 8  Boenden           
  

 Måndag 20/2 Tisdag 21/2 
Fettisdagen 

Onsdag 22/2 Torsdag 23/2  Fredag 24/2  Lördag 25/2 Söndag 26/2 

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen 

Kalops med 
potatis, 
morotsmix och 
inlagda rödbetor 
 
 

Kokt fisk med ägg 
och persiljesås, 
grönsaksblandning 
med romanescokål 
 

Rotmos med 
fläsklägg, ärter 
och senap 
 
 

Potatis och 
purjolökssoppa, 
bröd, bordsmargarin 
och pålägg 
 
 

Biff à la Lindström 
i ugn, potatis, 
skysås, inlagd 
gurka och 
rotfruktsmix 
 

Fläskkorv med 
senapsstuvad 
potatis och 
broccolibuketter 
 
 

Kycklinggratäng 
från Kunghult, 
potatis och 
bukettgrönsaker 
 
 

Dessert Hallonkräm Semla Ananaskompott Mannagrynspudding 
med bärsås 
 

Chokladpudding Saftsoppa Fryst 
lingoncheesecake 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten  

Grönsakssoppa 
med rimmad 
bog 

Makaronilåda med 
lingonsylt, sallad 

Rotfruktsplättar 
med 
korvtärningar 
och lingonsylt 

Sjömansbiff och 
blandade 
sommargrönsaker 

Skagenröra med 
potatishalvor och 
ärtsallad 

Västerbotten-
ostpaj med sallad 
från tre stiftelser 
(morot, rotselleri 
fruktcocktail, 
grädde, 
majonnäs) 
 

Inlagd sill med kokt 
potatis, kall dillsås, 
ägghalva och 
sallad 

 


