
                                         
                                                             

 
 
 

 
 
                                                                             
                                                         Menyvecka 25  Boenden 

 
 Måndag 17/6 Tisdag 18/6 Onsdag 19/6 Torsdag 20/6 Fredag 21/6 

Midsommarafton 
Lördag 22/6 
Midsommar-
dagen 

Söndag 23/6 

Lunch Grönsaksfat med 
potatis, ost och 
skinksås 
 
 
 
Ananaskompott 

Fiskgratäng med 
skaldjur, potatis, 
ärter och morötter 
 
 
 
Glasstrut 

Biff Stroganoff 
med kokt potatis 
och haricots 
verts 
 
 
Nyponsoppa 

Grön ärtpuré med 
pepparttotscreme
, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 
Pannkakor med 
sylt och vispad 
grädde 

Matjessill med kokt 
potatis, gräddfil, 
gräslök och 
tomatsallad 
 
 
Jordgubbar och 
grädde 
Alt: 
Jordgubbsbakelse 
 

Ugnsstekt 
kyckling med 
rotfruktsgratäng, 
skysås och egen 
inlagd gurka 
 
Midsommartårta 
 

Inkokt lax med 
potatis, dillmajonäs 
och 
värdshusgrönsaker 
 
 
Vinbär och 
rabarberkaka 

Kvällsmat Köttfärssoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Makaronipudding, 
bukettgrönsaker, 
lingonsylt, bröd 
och 
bordsmargarin 

Kaviarfrestelse, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Potatisbullar med 
bacon, sallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Äggröra med stekt 
prinskorv och 
grönsaksblandning 
med broccoli och 
ärter.  
Varm Brietårta med 
kex (den gräddas på 
avdelningen när den 
ska serveras) 
 

Tjälknöl med 
potatissallad, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Paj med grön 
sparris och rostade 
solroskärnor, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

 



 
                                        

 
                                                            
 
                   
                                                                                 

 
 
 

                                                          Menyvecka 26  Boenden 
 

 Måndag 24/6 Tisdag 25/6 Onsdag 26/6 Torsdag 27/6 Fredag 28/6 Lördag 29/6 Söndag 30/6 
 

Lunch Nötköttsgryta à la 
Strindberg med 
potatis, vaxbönor 
och lingonsylt  
 
 
Saftsoppa 

Köttbullar med 
stuvade 
makaroner och 
bukettgrönsaker 
 
 
Inlagda päron 
och gräddmjölk 
 

Stekt fisk med 
kokt potatis, kall 
citronsås och 
morotsklyftor 
 
 
Rabarberkompott 

Gulaschsoppa 
med köttfärs, 
bröd, 
bordsmargarin 
och ost 
 
Kesokaka med 
sylt 

Pannbiff med 
potatis, kall örtsås 
och grillgrönsaker 
 
 
 
Aprikoskräm 

Isterband med 
potatis och 
blomkålskompott, 
smörglaserade 
rödbetor 
 
Smoothie 

Fläskfilé med 
ädelostsås, potatis 
och 
grönsaksblandning 
med romanescokål 
 
Persikor och 
vaniljglass 

Kvällsmat Blomkålssoppa med 
bacon, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Omelett med 
svampstuvning, 
gröna 
grönsaker, bröd 
och 
bordsmargarin 

Varm fruktkompott 
med gräddmjölk, 
ost och skinkfyllt 
matbröd 
 
 

Fiskpudding 
med potatis och 
skirat smör, 
bröd och 
bordsmargarin 
 
 

Pastaskruvar och 
baconsås med 
äpple, brytbönor, 
bröd och 
bordsmargarin 

Örtagårdssill med 
potatis, ärtsallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Hamburgare med 
potatismos och 
coleslowe  
 
Hamburgerbröd 
finns att beställa i 
kök 

 
 
 



 
                                   

 
 
 
 
 
 
                   

                                                             Menyvecka 27  Boenden 
 
 

 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Söndag 7/7 
 

Lunch Falukorv med 
potatis, senapssås 
och brynta 
grönsaker 
 
 
Lingonsylt och 
gräddmjölk 

Kokt fisk med 
potatis, äggsås 
och slantade 
morötter 
 
 
Bärkompott 

Köttfärslimpa, 
potatis, skysås 
rotfruktsmix och 
lingonsylt  
 
 
Äppelkräm 

Morotssoppa med 
cocosmjölk och 
linser, bröd, smör 
och pålägg 
 
 
Ostkaka med sylt 
och vispad grädde 

Örtgratinerad 
kassler, potatis- 
och 
palsternacksmos, 
broccolibuketter 
 
Blåbärssoppa 

Laxgratäng och 
ärter 
 
 
 
 
Jordgubbar och 
grädde 
Alt: Fruktsallad 
och grädde 
 

Portergryta med 
kokt potatis och 
grönsaksblandning 
med vaxbönor, 
svartvinbärsgelé. 
 
Hallonkaka, vispad 
grädde med smak 
av lemoncurd 
 

Kvällsmat Minestronesoppa, 
(grönsakssoppa 
med fläskkött, 
pasta), bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

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

Gubbalåda (stekt 
lök, potatis, 
ansjovis, persilja 
och gräddmjölk) 
tomatklyftor, bröd 
och 
bordsmargarin 

Kyckling i currysås, 
bulgur och 
amerikansk 
grönsaksblandning 
bröd och 
bordsmargarin 

Färsbiffar med 
råstekt potatis, 
tomatsås, sallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Omelett med 
stuvad spenat 
och korvslantar, 
bröd och 
bordsmargarin 

Äppelgröt               
(risgrynsgröt med 
äppelklyftor), bröd 
och bordsmargarin 

 



 
                                       

 
                                                            
 
 
 
 
 
 

                    
                                                          Menyvecka 28  Boenden 

 
 Måndag 8/7 Tisdag 9/7 Onsdag 10/7 Torsdag 11/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 

 
Lunch Pasta och 

köttfärssås med 
blandade sommar- 
grönsaker  
 
 
Björnbärskräm 

Sprödbakad 
fisk, potatis, 
gurksallad med 
äpple och riven 
morot 
 
Fruktsoppa 

Korvgryta med 
ris och 
slottsgrönsaker 
 
 
 
Inlagda 
aprikoser och 
gräddmjölk 

Spenatsoppa 
med ägghalvor, 
bröd, smör och 
pålägg 
 
 
Tunna pannkakor 
med sylt och 
vispad grädde 
 

Stekt kyckling med 
potatis i ugn, 
grillgrönsaker, 
gräddsås och 
svartvinbärsgelé 
 
Äppelkompott med 
kanelstång 

Fläsk med 
löksås kokt 
potatis, gröna 
grönsaker och 
lingonsylt 
 
Chokladpudding 
med 
mandarinklyftor 

Wallenbergare med 
potatisgratäng och 
juliennegrönsaker 
(morot, palsternacka, 
sparris ) 
 
Cheesecake med 
jordgubbsglace 
 

Kvällsmat Grönsakssoppa, 
bröd, bordsmargarin 
och pålägg 

Rotfruktskaka 
med 
bacontärningar, 
bröd och 
bordsmargarin 

Paj med 
tacosmak, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Stekt sillflundra 
med krämig 
purjolök, potatis 
och 
bukettgrönsaker, 
bröd och 
bordsmargarin 
 

Pastrami av 
fläskkotlett (lättrökt 
fläskkotlettrad) och 
pastasallad, bröd 
och bordsmargarin 

Två sorters 
inlagd sill, 
potatis, 
blandsallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Korv med 
potatismos, 
gurkmajonnäs / 
räksallad. 
 
Korvbröd finns att 
beställa i köket 

 


