
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                         
 
 
               
 
                                                            Menyvecka 9 Boenden           
  

 Måndag 27/2 Tisdag 28/2 Onsdag 1/3 Torsdag 2/3  Fredag 3/3  Lördag 4/3 Söndag 5/3 

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen 

Sprödbakad fisk, 
potatis, varm sås 
med gräslök och 
slantade morötter 
 

Kåldolmar, potatis, 
skysås, 
värdshusgrönsaker 
och lingonsylt 

Kycklinggryta 
med indisk 
kryddning, pasta 
och brytbönor 
 

Ärtsoppa med bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Korvbuffé med 
potatismos och 
sallad 
 

Fisk med kaviar och 
dill, potatis, brynta 
grönsaker 
 

Schnitzel med 
potatisgratäng, 
aromsmör och 
grönsaksblandning 
med vaxbönor  
 

Dessert Fruktsoppa Bärkompott Inlagda päron och 
gräddmjölk 

Ugnspannkaka 
med sylt och 
grädde 
 

Körsbärssoppa Citronfromage 
 

Jordgubbstårta 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten  

Grön ärtsoppa med 
potatis och senap 

Varm choklad, 
smörgås med stekt 
ägg 

Omelett med 
stuvad spenat och 
sallad 

Kebabgryta med ris 
och 
broccolibuketter 

Gubbalåda (potatis, 
ägg, lök, grädde 
och ansjovis som 
gräddas i ugn) 
sallad 
 

Crepes med 
champinjonfyllning 
och sallad 

Mannagrynsgröt 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
                                                        Menyvecka 10 Boenden           
  

 Måndag 6/3 Tisdag 7/3 Onsdag 8/3 Torsdag 9/3 Fredag 10/3 Lördag 11/3 Söndag 12/3 

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen 

Pasta och 
köttfärssås, 
amerikansk 
grönsaks-
blandning 
 

Stekt fisk med 
potatis, 
Sandefjordsås och 
riven morot 
 

Fläskköttgryta med 
äpple och curry, 
potatis, brynt 
brysselkål 
 

Broccolisoppa, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Stekt kyckling med 
klyftpotatis, 
bearnaisesås och 
värdshusgrönsaker 
 

Salt sill med löksås, 
potatis, ärter och 
morötter 
 

Helstekt 
fläskotlettrad med 
potatis, gräddsås, 
persiljeglaserad 
blomkål och 
äppelmos 
 

Dessert Björnbärskräm Nyponsoppa Äppelkompott Pannkaka med sylt 
och grädde 
 

Drottningmousse Fruktcocktail och 
gräddmjölk 

Citronkladdkaka och 
vispad grädde 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten 
  

Blomkålssoppa 
med bacon 

Kalvdans med sylt 
och grädde 

Palsternackslåda 
med korvtärningar 
och lingonsylt 

Fiskpudding med 
potatis, skirat smör 
och blandade 
sommargrönsaker 

Makaronilåda med 
brynta grönsaker och 
lingonsylt 

Rotfruktsgratäng 
och bräckt kassler 

Paj med rökt lax och 
purjolök, sallad 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       Menyvecka 11 Boenden           
  

 Måndag 13/3 Tisdag 14/3 Onsdag 15/3 Torsdag 16/3 Fredag 17/3 Lördag 18/3 Söndag 19/3 

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen 

Korv Stroganoff, 
potatis och sallad 
 
 
 

Köttfärs i ugn, 
potatis, skysås, 
rotfruktsmix och 
lingonsylt 
 
 

Stekt strömming, 
potatismos och 
ärter 
 
 

Ängamatssoppa, 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 
 
 

Potatisbullar med 
bacon och 
rotsaksfräs, 
lingonsylt 
 
 

Kalvlever 
Anglaise, potatis, 
skysås, ärter och 
morötter 
 
 

Dillfrikassé, potatis 
och sautégrönsaker 
 
 

Dessert Ananasfil Jordgubbskompott Blåbärssoppa Banankaka Aprikoskräm Chokladmousse After Eight-päron med 
glass 
 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten 
  

Spenatsoppa med 
ägghalvor 
 

Risgrynspudding 
med saftsås 

Isterband och 
stuvad potatis, 
smörglaserade 
rödbetor 

Pasta med 
tomatsås och sallad 

Köttbullar, stekt 
potatis och 
gräddstuvad 
brysselkål 

Pizza med skinka, 
ananas och ost, 
pizzasallad 

Omelett med 
champinjonstuvning 
och sallad 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       Menyvecka 12 Boenden           
  

 Måndag 20/3 Tisdag 21/3 Onsdag 22/3 Torsdag 23/3 Fredag 24/3 Lördag 25/3 Söndag 26/3  

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen 

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

Lasagne och 
salladsbuffé 
 

Sprödbakad fisk, 
potatis, kall dillsås 
och riven morot 
 

Kycklingsoppa med 
nudlar, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Grönsaksbiffar med 
potatisgratäng och 
sallad 
 

Havswallenbergare 
med potatis, 
dillmajonnäs och 
ärtor 
 

Chilikassler med 
potatis- och 
palsternacksmos, 
gröna grönsaker 
 

Dessert Päronkräm Ananaskompott Citronfromage Kesokaka med sylt 
 

Körsbärssoppa 
 

Radiokaka Tårta 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten 
  

Sparrissoppa, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Rotfruktsplättar och 
lingonsylt 

Potatisgratäng 
med skinka och 
grönsaks-
blandning 

Kokt korv med 
pepparrotssås, 
potatis och 
värdshus-grönsaker 

Inlagd sill, potatis, 
kall dillsås och 
sallad 

Tacopaj och sallad Risgrynsgröt 

 
 
 


