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 Måndag 15/8 Tisdag 16/8 Onsdag 17/8 Torsdag 18/8 Fredag 19/8 Lördag 20/8 Söndag 21/8 

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen 

Kokt fisk med ägg 
och persiljesås, 
potatis och grön 
grönsaks-
blandning 
 

Köttbullar, 
potatis, skysås, 
tärnade morötter 
och lingonsylt 
 

Kycklingsås med 
äpple, ost och 
chili, pasta och 
sallad 
 

Ost och 
grönkålssoppa, bröd, 
bordsmargarin och 
köttpålägg  
 

Korvgryta med 
tomat och 
paprika, bulgur, 
broccolibuketter 
 

Kåldolmar med 
potatis, skysås 
värdshus-
grönsaker och 
lingonsylt 
 

Fläskpastrami med 
rotfruktsgratäng 
och ugnsstekta 
tomater 
 

Dessert Citronfromage Aprikoskräm Blåbärssoppa 
 

Mannagrynspudding 
och saftsås 
 

Päronkräm Fruktcocktail och 
gräddmjölk 

Kladdkaka och 
vispad grädde 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten  

Blomkålssoppa 
med 
vitlökskrutonger 

Korv med bröd, 
gurkmajonnäs 
och torkad lök 

Fläskpannkaka 
med lingonsylt 
och sallad med 
rotfrukter 
 

Fiskburgare med 
potatismos, dressing 
och brynta grönsaker 
 

Pastasallad med 
ost och skinka, 
dressing 

Omelett med 
svampstuvning 
och sallad 

Gubbröra och 
kavring 
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 Måndag 22/8 Tisdag 23/8 Onsdag 24/8 Torsdag 25/8 Fredag 26/8 Lördag 27/8 Söndag 28/8 

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen 

Potatisbullar, bacon 
och rotsaksfräs, 
lingonsylt 
 

Stekt fisk med 
potatismos och 
remouladsås, 
riven morot 
 

Köttfärs i ugn, 
potatis, skysås, 
brysselkål och 
lingonsylt 
 

Tomatsoppa 
med pasta, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Kyckling med 
klyftpotatis, 
bearnaisesås och 
grönsaksblandning 
med vaxbönor 
 

Stekt salt sill med 
potatis, löksås, 
ärter och morötter 
 

Fläskköttsgryta 
med choritzo, 
potatis och 
broccolibuketter 
 

Dessert Jordgubbskräm Fruktsoppa Glass och 
chokladsås 
 

Pannkaka med 
sylt och grädde 

Ananaskompott Lingonfromage Persikor och 
vispad grädde 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten  

Fransk 
kycklingsoppa 

Ugnsstekta 
potatishalvor 
med kyckling 
och 
grönsaksröra 
 

Potatis och 
matjessillsallad, 

Småkorv med 
stekt potatis 
och stuvad 
spenat 

Varma smörgåsar 
 
Avdelningarna 
gräddar själva 

Lammfärsbiffar 
med krämig 
pastasallad 
 

Risgrynsgröt 
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 Måndag 29/8 Tisdag 30/8 Onsdag 31/8 Torsdag 1/9 Fredag 2/9 Lördag 3/9 Söndag 4/9 

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen 

Pannbiff med 
stekt lök, 
potatismos och 
brynt kål 
 

Kycklinggryta 
med morot och 
squash, 
potatis, 
brytbönor  
 

Potatis- och 
palsternackssoppa 
med isterbandsfräs, 
bröd, bordsmargarin 
och pålägg 
 

Fiskgratäng med 
tomat och basilika, 
kokt potatis och 
sallad 
 

Frukostkorv 
/grillkorv, 
ugnsstekta 
rotfrukter, 
senapskräm och 
sallad 
 

Levergryta med 
potatis och 
blandade 
sommargrönsaker 
 

Örtgratinerad 
kassler med 
potatis-och 
palsternacksmos, 
bukettgrönsaker 
 

Dessert Nyponsoppa Körsbärs-
kompott 

Kalvdans med sylt 
och grädde 

Inlagda päron med 
chokladgrädde 
 

Brylépudding Aprikoskräm 
 

Prinsesstårta 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten 

Köttsoppa Inlagd sill med 
potatis, 
dillcremé 
fraiche, 
ägghalva och 
sallad 
 

Pizza och 
pizzasallad 

Köttbullar, stuvade 
makaroner, ärter 
och morötter 

Kaviarfrestelse 
och ärtsallad 

Kycklingfilé (kall) 
och fransk 
potatissallad, 
tomatklyftor 

Crepes och 
sallad 
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 Måndag 5/9 Tisdag 6/9 Onsdag 7/9 Torsdag 8/9 Fredag 9/9 Lördag 10/9 Söndag 11/9 

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen 

Sprödbakad fisk 
med potatis, kall 
örtsås och riven 
morot 
 

Spaghetti och 
köttfärssås, 
amerikansk 
grönsaks-
blandning 
 

Ugnsstekt 
falukorv med 
potatismos och 
grönsaks-
blandning med 
romanescokål 
 

Cowboysoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Bogstek av fläsk 
med potatis, 
gräddsås, 
äppelmos, brynt 
vitkål 
 

Havswallenbergare 
med kokt potatis, 
Sandefjordsås och 
morotsmix 
 

Dillkött i sås, 
potatis och grön 
grönsaksblandning 
 

Dessert Saftsoppa Jordgubbsmousse Ananasfil Äppelkaka med 
kanelgrädde 

Mangosoppa med 
äpple 

Bärkompott Päron med 
cocostäcke och 
glass 
 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten 
 

Skånsk 
kålsoppa med 
rimmat fläsk 

Risgrynspudding 
med bärsås 

Fiskbullar med 
sting, ris och 
rotfrukter 

Sjömansbiff 
med brytbönor 

Äggröra och 
prinskorv, sallad 

Kalvsylta med 
potatis och 
rödbetssallad 

Potatissallad med 
bacon och sparris 
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 Måndag 12/9 Tisdag 13/9 Onsdag 14/9 Torsdag 15/9 Fredag 16/9 Lördag 17/9 Söndag 18/9 

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen 

Kycklinggryta 
med indisk 
kryddning, pasta 
och brytbönor 
 

Cevapcicilimpa 
med potatis, 
gräddsås, ärter 
majs och 
paprikablandning 
 

Stekt fisk med 
potatismos, äpple 
och gurksallad 
 

Potatis och 
purjolökssoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg  
 

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

Rotmos och 
fläsklägg, ärter 
 

Kålpudding med 
potatis och skysås, 
rotfruktsmix, 
lingonsylt 
 

Dessert Drottningmousse Fruktsoppa Inlagda persikor 
med gräddmjölk 
 

Paj med 
rabarberkompott 

Päronkräm Rårörda lingon och 
gräddmjölk 

Fruktsallad och 
vispad grädde 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten 
 

Spenatsoppa 
med ägghalvor 

Ugnspannkaka 
med sylt och 
sallad 

Fruktkompott 
med fyllt bröd 

Roslags-
strömming med 
potatismos, 
ärter och 
morötter 

Fattiga riddare med 
ost och skinka, 
sallad 

Paj med rökt lax 
och purjolök, sallad 

Risgrynsgröt 
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  Måndag 19/9 Tisdag 20/9 Onsdag 21/9 Torsdag 22/9 Fredag 23/9 Lördag 24/9 Söndag 25/9 

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen 

Chili con carne 
med bulgur och 
persiljeglaserade 
vaxbönor 
 

Korvbuffé med 
klyftpotatis och 
coleslaw 
 

Fiskburgare med 
potatismos och 
råriven morot 
 

Kycklingsoppa 
med 
pastafjärilar, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Raggmunk med 
bacontärningar, 
rotfrukter och 
lingonsylt 
 

Ugnsstekt fisk med 
bacon, kokt potatis 
och blandade 
sommargrönsaker     
 

Långstekt 
fläskkarré med 
potatisgratäng och 
tomatsallad 
 

Dessert Blåbärssoppa Katrinplommon-
kompott 
 

Nyponsoppa Mannagryns-
pudding och sylt 

Lingonfromage Aprikoskräm     Bärpaj med 
vaniljsås 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten 
 

Grönsakssoppa 
med rimmad bog 

Inlagd sill, 
potatis, 
dillcremé 
fraiche, sallad, 

Bräckt skinka med 
stekt potatis och 
stuvad spenat 

Höstgryta med 
bogfläsk, svamp 
och plommon, 
potatis, 
brysselkål 

Omelett med 
räkstuvning och 
ärtsallad 

Potatis och 
palsternacks-
gratäng med 
kummin, 
korvslantar, brynta 
grönsaker 

Pannkaka med sylt 
och grädde 
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 Måndag 26/9 Tisdag 27/9 Onsdag 28/9 Torsdag 29/9 Fredag 30/9 Lördag 1/10 Söndag 2/10 

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen 

Fläskköttgryta med 
champinjoner och 
morötter, potatis, 
sallad 
 

Ugnsstekt 
kyckling med 
bulgur, currysås 
och 
bukettgrönsaker 
 

Ärtsoppa med 
rimmat fläsk, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Sprödbakad fisk 
med potatis, 
kaviarsås, ärter, 
majs och 
paprikablandning 
 

Pasta och 
broccolisås, 
brynta grönsaker 
 

Paltbröd med fläsk, 
potatis, löksås och 
grön 
grönsaksblandning 
 

Plommonspäckad 
köttfärslimpa, 
potatis, skysås, 
bukettgrönsaker 
och lingonsylt 
 

Dessert Hallonkräm Ananaskompott Pannkaka med 
sylt och grädde 

Inlagda päron 
med vispad 
grädde 
 

Chokladpudding Saftsoppa Kanelstekta äpplen 
och glass 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten 
 

Köttfärssoppa Fiskpudding med 
skirat smör och 
riven morot 

Tacopaj med 
köttfärs och 
sallad 

Pytt i panna med 
stekt ägg och 
smörglaserade 
rödbetor 

Varma 
smörgåsar och 
sallad 
 
Avdelningarna 
gräddar själva 

Fiskgryta med aioli 
och ärter 

Ugnsstekta 
potatishalvor med 
skink- och 
grönsaksröra 



 
 
 
 


