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 Måndag 

11/10 
Tisdag 12/10 Onsdag 13/10 Torsdag 14/10 Fredag 15/10 Lördag 16/10 Söndag 17/10 

Lunch Säsongens 
grönsaker, 
potatis, ost och 
skinksås 
 

Färsbiffar med 
potatisgratäng och 
grönsaksblandning 
med 
romanesckokål 
 

Örtkryddad fisk, 
potatismos, ärter 
och morötter 
 

Cowboysoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Kycklinggratäng 
med aivar, potatis 
och 
broccolibuketter 
 

Stekt fläsk med 
löksås och potatis, 
värdshusgrönsaker 
 

Bogstek med 
potatis, gräddsås, 
blomkål och 
broccoliblandning, 
äpplemos 
 

Dessert Hallonkräm Äppelkompott Fruktsallad med 
vispad grädde 

Kesokaka med 
sylt 
 

Citrussoppa Jordgubbsmousse Inkokta 
ingefärspäron med 
grädde 
 

Kvällsmat Palsternacks -
och 
potatissoppa 
med 
isterbandsfräs, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Grönsakspaj, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Stekt potatis, 
bräckt skinka 
och stuvad 
spenat, bröd, 
bordsmargarin 

Fiskburgare med 
bröd, dressing 
och riven morot 

Färs- och 
potatislåda med 
curry, brytbönor, 
bröd och 
bordsmargarin 

Omelette med 
skaldjursstuvning, 
sockerärter, bröd 
och bordsmargarin 

Mannagrynspudding 
och saftsås, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
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 Måndag 
18/10 

Tisdag 19/10 Onsdag 20/10 Torsdag 21/10 Fredag 22/10 Lördag 23/10 Söndag 24/10 

Lunch Köttbullar med 
potatismos, 
ärter och 
morötter 
 

Kokt torsk med 
ägg -och 
persiljesås, potatis 
och grön 
grönsaksblandning 
 

Tomatsoppa 
med pasta, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Måltidens dag 
Långstekt 
fläskkarré med 
potatis, gräddsås 
och pickles, gelé 
 

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

Ugnsstekt fisk i 
gräddsky med 
potatis och 
romanescokål 
 

Viltköttsgryta med 
kokt potatis och 
minimorötter 
 

Dessert Hallonkompott Nyponsoppa Pannkaka, sylt 
och grädde 

Äppelkaka med 
kanelgrädde 

Päronkräm Citronfromage 
 

Chokladpudding 
med 
mandarinklyftor 
 

Kvällsmat Ängamatssoppa 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Blodpudding med 
stekt korv, sallad 
och lingonsylt, 
bröd, 
bordsmargarin 

Falukorv med 
stuvade morötter 
och kokt potatis, 
bröd och 
bordsmargarin 

Rotfruktslåda 
med kyckling, 
bröd och 
bordsmargarin 

Inlagd stekt 
sillflundra med 
potatis, dillcreme -
fraiche och finriven 
morot, bröd, 
bordsmargarin 

Gratinerad 
pannkaksrulle med 
köttfärs, sallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Grillkorv med 
potatismos och 
gurkmajonnäs, 
bröd och 
bordsmargarin. 
 
Korvbröd finns att 
beställa i köket 
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 Måndag 25/10 Tisdag 26/10 Onsdag 27/10 Torsdag 28/10 Fredag 29/10 Lördag 30/10 Söndag 31/10 

Lunch Falukorv i ugn 
stuvade makaroner 
och 
värdshusgrönsaker 
 

Stekt fisk med 
potatis, kall dillsås 
och blandade 
sommargrönsaker 
 

Rotmos med 
rimmad bog, 
ärter och senap 
 

Hedvigsoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Nötgryta á la 
Strindberg, 
potatis, 
salladsbuffé och 
lingonsylt 
 

Kalvlever Anglaise, 
potatis, skysås, 
smörglaserade 
ärter 
 

Inkokt lax med 
potatis, 
dillmajonnäs och 
grön 
grönsaksblandning 
 

Dessert Björnbärskräm 
 

Persikor och 
gräddmjölk 

Rårörda lingon 
och mjölk 
 

Pannkaka med 
sylt och grädde 
 

Blåbärssoppa 
 

Jordgubbskompott Cheesecake 
 

Kvällsmat Blomkålssoppa 
med bacon, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Hackkorv med 
stekt potatis, 
smörglaserade 
rödbetor, bröd, 
bordsmargarin 
 

Makaronilåda, 
bukettgrönsaker 
lingonsylt, bröd 
och 
bordsmargarin 

Fiskpudding med 
smörsås och 
riven morot, bröd 
och 
bordsmargarin 

Potatisgratäng 
med skinka, 
broccolibuketter 
bröd och 
bordsmargarin 

Ost och spenatpaj, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 
Sallad från tre 
stiftelser 

Risgrynskaka med 
russin och sylt, 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

 
 


