
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      
                                                                                                                                                           
                                                          Menyvecka 16  Boenden 

 
 Måndag 19/4 Tisdag 20/4 

 
Onsdag 21/4 
 

Torsdag 22/4 
 

Fredag 23/4 
 

Lördag 24/4 
 

Söndag 25/4 
 

Lunch Spaghetti och 
köttfärssås, 
brynta grönsaker 
 

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

Kyckling, ugnsstekt 
potatis och skysås, 
värdshusgrönsaker 
 

Skånsk kålsoppa 
med rimmad bog, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Gulaschgryta 
på fläskkött, 
potatis och 
gröna bönor 
 

Roslagsströmming, 
potatismos och 
ärter 
 

Nötstek med 
kokt potatis, 
gräddsås, 
bukettgrönsaker 
och gelé 
 

Dessert Päronkräm Nyponsoppa Persikor och 
vispad grädde 
 

Risgrynspudding 
med saftsås 

Fruktsoppa Jordgubbsmousse Prinsesstårta 

Kvällsmat Blomkålssoppa 
med krutonger, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Leverbiff med potatis, 
skysås, 
värdshusgrönsaker, 
lingonsylt, bröd och 
bordsmargarin 

Blodpudding med 
lingonsylt, sallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Fiskburgare, 
potatismos, 
gurkmajonnäs, 
riven morot, bröd 
och 
bordsmargarin 
 

Crepes med 
sallad, bröd 
och 
bordsmargarin 

Rotfruktspuckar 
med korvslantar, 
lingonsylt, bröd och 
bordsmargarin 

Kycklingkassler 
med potatis och 
mimosasallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

                                                                                                                                                                                                  



                                                                   
                                             
 
                    
                                                         
                                                                                    
                                                               
                                           
                                                            
                                                                Menyvecka 17  Boenden 

 
 Måndag 26/4 Tisdag 27/4 

 
Onsdag 28/4 
 

Torsdag 29/4 
 

Fredag 30/4 
Valborgsmässoafton 

Lördag 1/5 
Första Maj 

Söndag 2/5 
 

Lunch Korvstroganoff, 
ris och blandade 
sommar-
grönsaker 
 

Raggmunk med 
stekt fläsk, 
lingonsylt och 
sallad 
 

Köttbullar och 
stuvade 
makaroner, ärter 
och morötter 
 

Cowboysoppa, 
(soyafärs) bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Ugnsstekt lax, 
potatis, 
dillmajonnäs och 
grön sparris 
 

Chilikassler med 
potatis- och 
palsternacksmos, 
ärter och 
morötter 
 

Kyckling i 
dragonsås, kokt 
potatis och 
grönsaksblandning 
med romanescokål 
 

Dessert Äppelkräm Aprikoskräm Bärkompott Pannkaka med sylt 
och grädde 
 

Saftsoppa Inlagda päron 
och gräddmjölk 

Citronkladdkaka 
med grädde 

Kvällsmat Potatis och 
purjolökssoppa,  
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Omelett med 
stuvad sparris, 
bröd och 
bordsmargarin 

Ugnspannkaka 
med lingonsylt 
och finriven 
morot, bröd och 
bordsmargarin 

Isterband med 
potatis och 
blomkålsstuvning, 
smörglaserade 
rödbetor, bröd och 
bordsmargarin 
 

Varma smörgåsar 
och sallad 

Skaldjursröra 
med potatis, 
ägghalvor, sallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Risgrynsgröt, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

 
 
 
 



 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
                                                          
                                                          Menyvecka 18  Boenden 

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

Lunch Falukorv i ugn med 
potatis och stuvad 
vitkål, tomatklyftor  
 

Fiskgratäng 
med tomat och 
basilika, 
potatismos och 
broccolibuketter 
 

Grönsaksbiffar 
och 
potatisgratäng, 
broccolibuketter 
 

Kycklingsoppa 
med nudlar, bröd, 
bordsmargarin 
och köttpålägg 
 

Långstekt 
fläskkarré (pulled 
pork) med helstekt 
potatis, gräddsås, 
gröna bönor och 
gelé 
 

Kokt fisk med ägg 
och persiljesås, 
bukettgrönsaker 
 

Köttfärslimpa, 
potatis, gräddsås, 
rotfruktsstrimlor 
och lingonsylt 
 

Dessert Mangosoppa med 
äpple 
 

Körsbärssoppa Jordgubbskompott Kesokaka med 
sylt 

Rårörda lingon och 
mjölk 

Drottningmousse 
 

Fruktsallad och 
glass 

Kvällsmat Krämig 
svampsoppa, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Kalvdans med 
sylt och grädde 

Köttfärsjärpe med 
stekt potatis, 
inlagd gurka, bröd 
och 
bordsmargarin 
 

Gräddstuvad pytt 
i panna med 
inlagda rödbetor, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Örtagårdssill med 
potatis, sallad, bröd 
och bordsmargarin 

Grönsaksgratäng 
med 
bacontärningar, 
bröd och 
bordsmargarin 

Paj med broccoli 
och tomat sallad, 
bröd, 
bordsmargarin 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       
 
 
                                                         Menyvecka 19  Boenden 

 
 Måndag 10/5 Tisdag 11/5 Onsdag 12/5 Torsdag 13/5 

Kristi 
Himmelsfärdsdag 

Fredag 14/5 Lördag 15/5 Söndag 16/5 

Lunch Sprödbakad fisk, 
kokt potatis, Rhode 
Islandssås och grön 
grönsaksblandning 
 

Pasta, 
broccolisås, 
tomatsallad 
med salladsost 
 

Köttfärssoppa, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Kunghults 
kycklinggratäng  
( lök, fransk 
senap, dragon, 
creme fraiche) 
kokt potatis och 
gröna bönor 
 

Stekt sillflundra 
med potatismos 
och 
morotsklyftor 
 

Kalvlever 
Anglaise, potatis, 
skysås, 
smörglaserade 
ärter 
 

Fläskköttsgryta 
med choritzo, 
potatis och 
broccolibuketter 
 

Dessert Nyponsoppa Hallonkräm Mannagrynspudding 
med sylt 
 

Chokladtårta Blåbärssoppa Inlagda nektariner 
och glass 

Rabarberkompott 

Kvällsmat Gulaschsoppa med 
bröd, bordsmargarin 
och pålägg 

Baconlåda från 
Östergötland, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Kaviarfrestelse, 
ärtsallad, bröd och 
bordsmargarin 
 

Örtkryddad 
fläskkarré, 
potatissallad och 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 
 

Omelett med 
champinjon-
stuvning, sallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Ost och 
skinkgratinerad 
blomkål, potatis, 
bröd och 
bordsmargarin 

Risgrynsgröt, 
mjukt bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

 


