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 Måndag 1/11 Tisdag 2/11 Onsdag 3/11 Torsdag 
4/11 

Fredag 5/11 Lördag 6/11 
Alla helgons dag 

 

Söndag 7/11 

Lunch Biff á la 
Lindström i ugn 
med potatis, 
skysås, tärnade 
morötter och 
inlagd gurka 
 

Raggmunk med 
stekt fläsk, 
lingonsylt och 
sallad 
 

Fisk i ugn med 
hummersås, 
potatismos och ärter  
 

Ärtsoppa med 
fläsk, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Stuvade 
makaroner och 
prinskorv, 
amerikansk 
grönsaksblandning 
 

Rödvinsbräserad 
oxkind med potatis- 
och 
palsternackspuré, 
brysselkål 
 

Stekt kyckling med 
potatisgratäng och 
grönsaksblandning 
med broccoli och 
bönor 
 

Dessert Körsbärssoppa Bärkompott Inlagda persikor och 
gräddmjölk 

Pannkaka med 
sylt och 
grädde 

Ananasfil Radiokaka Päron med 
kokostäcke och 
glass 
 

Kvällsmat Svampsoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Ugnsstekta 
potatishalvor med 
kyckling och 
grönsaksröra, 
bröd, 
bordsmargarin 
 

Mannagrynspudding 
med sylt,  
bröd och 
bordsmargarin 

Chili con carne 
med ris, 
vaxbönor, 
bröd, 
bordsmargarin 

Landgång med 
smått och gott, 
cider 

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

Köttbullar med kokt 
potatis och 
rödbetssallad, 
bröd, 
bordsmargarin 
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 Måndag 8/11 Tisdag 9/11 Onsdag 10/11 
Mårtens afton 

 

Torsdag 11/11 Fredag 12/11 Lördag 13/11 Söndag 14/11 
Fars dag  

 
Lunch Minestronesoppa, 

bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Fiskburgare med 
potatismos, 
dillmajonnäs och 
riven morot 
 

Kyckling med 
potatis, gräddsås, 
brysselkål och 
gelé 
 

Viltfärsbiffar med 
svampsås, 
potatisgratäng 
och 
bukettgrönsaker 
 

Gräddstuvad 
pytt i panna 
med stekt ägg, 
rödbetor och 
sallad 
 

Rotmos med 
köttkorv, ärter och 
senap 
 

Schnitzel med 
kryddsmör, 
ugnsstekt potatis 
och 
grönsaksblandning 
med romanescokål 
 

Dessert Ostkaka med sylt 
och grädde 

Katrinplommon-
kompott 
 

Äppelkaka Aprikoskräm Saftsoppa Fruktsallad med 
vispad grädde 

Prinsesstårta 

Kvällsmat Falukorv, stekt 
potatis och stekt 
ägg, inlagda 
rödbetor, 
bordsmargarin 
och bröd 

Ugnspannkaka 
med lingonsylt och 
sallad, 
bordsmargarin, 
bröd 

Crème Ninon 
(grön ärtsoppa) 
med 
pepparrotsgrädde 
bröd, 
bordsmargarin 

Stekt sillflundra 
med krämig 
purjolök och kokt 
potatis, 
rotfruktsstrimlor, 
bröd, 
bordsmargarin 
 

Pastagratäng 
med brynta 
rotfrukter, bröd 
och 
bordsmargarin 
 

Varma smörgåsar, 
sallad 

Omelett med 
räkstuvning och 
örtglaserade 
vaxbönor, bröd, 
bordsmargarin 
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 Måndag 15/11 Tisdag 16/11 Onsdag 17/11 Torsdag 18/11 Fredag 19/11 Lördag 20/11 
 

Söndag 21/11 

Lunch Makaroner, 
köttfärssås och 
värdshus-
grönsaker 
 

Örtgratinerad 
kassler med 
potatismos och 
grön 
grönsaksblandning  
 

Stekt fisk med 
potatis och 
stuvad spenat, 
minimorötter  
 

Skånsk kålsoppa, 
(soppa med 
grönsaker, vitkål 
och rimmad bog ) 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg. 
 

Frukostkorv/grill-
korv, ugnsstekta 
rotfrukter och 
senapskräm, 
sallad 
 

Köttfärslimpa, kokt 
potatis, skysås, 
blandade 
sommargrönsaker 
och lingonsylt 
 

Ugnsstekt lax, 
potatis, kall sås 
med ansjovis, 
broccolibuketter 
 

Dessert Drottningmousse Päronkräm Stekta äpplen 
med kanel, sirap 
och glass 
 

Tunna pannkakor 
med vispad grädde 
och sylt 

Nyponsoppa Jordgubbskompott Bärpaj med 
vaniljsås 

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

Kalvdans med sylt 
och grädde, 
bordsmargarin, 
bröd 

Färsfrestelse, 
rotfruktsmix, 
bordsmargarin 
och bröd 

Thaikyckling med 
grön curry, ris och 
sallad 

Örtagårdssill, 
potatis och 
ärtsallad, 
bordsmargarin 
och bröd 

Potatisgratäng, 
rostbiff, 
picklesgrönsaker, 
bordsmargarin och 
bröd 

Risgrynsgröt, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

 
 
 
 
 



 
                                         
 

 

                                                                                                                                      

                                 
 

         
                                                         Menyvecka 47  Boenden         
  

 Måndag 22/11 Tisdag 23/11 Onsdag 24/11 Torsdag 
25/11 

Fredag 26/11 Lördag 27/11 Söndag 28/11 
1:a Advent 

 
Lunch Gulaschgryta av 

fläskkött med 
gräddfils- topping, 
potatis, brytbönor 
och vaxbönor  
 

Sprödbakad fisk 
med kokt potatis, 
remouladsås och 
rotfruktsstrimlor 
 

Lasagne och 
värdshus-
grönsaker 
 

Hedvigsoppa 
med mjukt bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg  
 

Kycklinggratäng med 
Ajvar (grönsaksröra 
med paprika och 
aubergine ) helstekt 
potatis, amerikansk 
grönsaksblandning  
 

Isterband med 
potatis- och 
blomkålsstuvning, 
sallad 
 

Älgköttsgryta, 
potatis, 
grönsaksblandning 
med 
romanescokål, 
lingonsylt  
 

Dessert Blåbärssoppa Citronfromage Inlagda persikor 
med vispad 
grädde 
 

Kesokaka med 
sylt 

Äppelkräm Ananaskompott Cheesecake 

Kvällsmat Köttsoppa, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Fattiga riddare i 
form med 
äppelmos, 
bordsmargarin 
och bröd 

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

Stekt korv med 
stuvad potatis 
och 
smörglaserade 
rödbetor, bröd, 
bordsmargarin 

Varm smörgåstårta 
och sallad 

Grönsakspaj med 
smuldegstäcke, 
sallad 
 

Hamburgare med 
mos, dressing, 
tomatsallad och 
rostad lök. 
 
Hamburgerbröd 
kan beställas från 
kök 
 


