
 
                                                            
 
 
 
 
 
 

                    
                                                          Menyvecka 28  Boenden 

 
 Måndag 12/7 Tisdag 13/7 Onsdag 14/7 Torsdag 15/7 Fredag 16/7 

 
Lördag 17/7 
 

Söndag 18/7 

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

Pasta och 
köttfärssås med 
blandade 
sommargrönsaker  

Korv Stroganoff 
med ris och 
värdshusgrönsaker 

Spenatsoppa 
med ägghalvor, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg  
 

Stekt kyckling 
med potatis i 
ugn, brynta 
grönsaker, 
gräddsås och 
svartvinbärsgelé 
 

Raggmunk med 
fläsk, gröna 
grönsaker och 
lingonsylt 

Färsbiff med 
cidergräddsås, 
potatisgratäng och 
bukettgrönsaker 
 

Dessert Lingonfromage 
 

Mangosoppa 
 

Persikor och 
gräddmjölk 

Risgrynspudding 
med bärsås 
 

Glasstrut 
 

Chokladmousse 
 

Rabarber och 
jordgubbspaj med 
glass 
 

Kvällsmat Köttsoppa, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Hemlagad 
ugnspannkaka 
med lingonsylt och 
sallad, bröd, 
bordsmargarin 

Broccoli och 
potatisplättar med 
vitlökskräm, bröd, 
bordsmargarin 

Laxgratäng, ärter 
och morötter, 
bröd, 
bordsmargarin 

Omelett med 
sparrisstuvning, 
bröd och 
bordsmargarin 

Gubbröra och 
kokt färskpotatis, 
sallad och kavring 
 

Pastasallad med 
ost och skinka, 
dressing, bröd och 
bordsmargarin 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
                                         

 
                                                             
 
 

 
                                                        
                                                          Menyvecka 29  Boenden                      

 
 Måndag 19/7 Tisdag 20/7 Onsdag 21/7 Torsdag 22/7 Fredag 23/7 

 
Lördag 24/7 
 

Söndag 25/7 

Lunch Fläskköttsgryta 
med ananas och 
paprika, potatis 
och broccoli 
 

Grillkorv med 
potatismos och 
smörglaserade 
rotfrukter 
 

Ugnsstekt fisk i 
gräddsky med 
potatis och 
blandade 
sommargrönsaker 
 

Tomatsoppa 
med pasta, 
bröd, 
bordsmargarin 
och köttpålägg 
 

Biff á la Lindström i 
ugn med potatis 
skysås, inlagd gurka 
och 
värdshusgrönsaker 
 

Matjessill, kokt 
potatis, gräddfil 
gräslök och sallad 
 

Skinkstek med 
potatis, gräddsås 
och 
blomkålsbuketter 
 

Dessert Körsbärskompott Saftsoppa Citronfromage Kalvdans med 
sylt och vispad 
grädde 
 

Aprikoskräm 
 

Ingefärspäron 
med glass 

Prinsesstårta 

Kvällsmat Sparrissoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Kaviarfrestelse 
med sallad, bröd 
och 
bordsmargarin 

Rotfruktskaka med 
bacontärningar, 
bröd och 
bordsmargarin 

Grönsaksbiffar, 
klyftpotatis, 
tzatziki, bröd 
och 
bordsmargarin 
 

Stekt kyckling med 
melonssallad, bröd 
och bordsmargarin 

Pizza och 
pizzasallad, bröd 
och 
bordsmargarin 

Köttbullar med 
rosensallad, stekt 
potatis, bröd och 
bordsmargarin 

 
 



 

   
                                                             
                                                         Menyvecka 30  Boenden              

 
 

 Måndag 26/7 Tisdag 27/7 Onsdag 28/7 Torsdag 29/7 Fredag 30/7 
 

Lördag 31/7 
 

Söndag 1/8 

Lunch Pannbiff med 
potatis, skysås, 
grönsaksblandning 
och  
lingonsylt  
 

Sprödbakad fisk 
med potatis, kall 
kaviarsås och 
ärter 
 

Pasta med 
skink- och 
ostsås, 
sommarprimörer 
 

Broccolisoppa, bröd, 
bordsmargarin och 
ost. 
 

Kyckling i 
dragonsås med 
kokt potatis och 
grönsaksmix med 
vaxbönor 
 

Kassler, 
mimosasallad, kokt 
potatis och sallad 
 

Pepparrotskött i 
sås, potatis, 
minimorötter och 
inlagd gurka  
 

Dessert Krusbärskompott Björnbärskräm Glasstrut Mannagrynspudding 
med bärsås 
 

Fruktsoppa 
 

Brylépudding med 
caramelsås 

Fruktsallad med 
vispad grädde 

Kvällsmat Potatis och 
morotssoppa, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Brödpudding 
med äpple,  
bröd och 
bordsmargarin 
 

Potatisbullar 
med bacon och 
rotsaksfräs, 
lingonsylt, bröd 
och 
bordsmargarin 
 

Roslagsströmming 
med potatismos, 
riven morot, bröd 
och bordsmargarin 

Prinskorv med 
potatissallad, 
tomat, bröd och 
bordsmargarin 

Paj med ost och 
spenat, coleslaw, 
bröd och 
bordsmargarin 

Risgrynsgröt, 
bröd och 
bordsmargarin 

                                                            
 



 
 
                                                             
 
 
 
 
 

                     
                                                          Menyvecka 31  Boenden                   

 
 Måndag 2/8 Tisdag 3/8 Onsdag 4/8 Torsdag 5/8 Fredag 6/8 

 
Lördag 7/8 
 

Söndag 8/8 

Lunch Korvgryta med ris 
och sallad 
 

Fisk med kaviar 
och gräslök, 
potatis, 
broccolibuketter 
 

Grön ärtsoppa 
med potatis och 
senap, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Gulaschgryta  
(fläskkött) med 
kokt potatis och 
brynta grönsaker  
 

Köttbullar, 
stuvade 
makaroner och 
minimorötter 
 

Lertallrikssill med 
kokt potatis och 
grön 
grönsaksblandning 
 

Stekt kyckling, 
potatis, gräddsås, 
inlagd gurka och 
blandade 
sommargrönsaker, 
svart vinbärsgelé 
 

Dessert Aprikoskräm Katrinplommon-
kompott 

Pannkaka med 
sylt och vispad 
grädde 

Drottningfromage Päronkräm Saftsoppa Cheesecake med 
jordgubbar 
 

Kvällsmat Köttfärssoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Kalvdans med sylt  
och grädde, bröd, 
bordsmargarin 

Inlagd sill, potatis, 
kall dillsås, sallad, 
bröd, 
bordsmargarin 
 

Falukorv i ugn 
med stekt potatis 
och 
smörglaserade 
rödbetor, bröd, 
bordsmargarin 
 

Kassler -och 
rislåda, sallad, 
bröd, 
bordsmargarin 

Tjälknöl med 
ugnsstekta 
rotfrukter och kall 
bearnaisesås, bröd 
och bordsmargarin 

Omelett med 
champinjon-
stuvning bröd och 
bordsmargarin 

 
 
 



                                        
 
 
 

 
                                                             
 
 
 
                    
                                                          Menyvecka 32  Boenden           

 
  

 Måndag 9/8 Tisdag 10/8 Onsdag 11/8 Torsdag 12/8 Fredag 13/8 
 

Lördag 14/8 
 

Söndag 15/8 

Lunch Potatisgratäng med 
rökt strimlad skinka, 
inlagd gurka 
och bukettgrönsaker 
 

Stekt fisk i ugn 
med potatis, 
remouladsås 
och slantade 
morötter 
 

Kycklinggryta, 
potatis och 
broccolibuketter 
 

Köttsoppa, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Spaghetti och 
köttfärssås, 
grönsaksblandning 
med romanescokål 
 

Stekt fläsk med 
kokt potatis, löksås 
och 
sommarblandning  
 

Nötstek med 
svampsås, kokt 
potatis och 
grönsaksmix med 
vaxbönor, 
svartvinbärsgelé 
 

Dessert Jordgubbsfromage Nyponsoppa Rabarberkompott Kesokaka med 
sylt 

Hallonkräm Inlagda päron och 
glass 
 

Hallonkaka, vispad 
grädde med smak 
av lemon curd 
 

Kvällsmat Ängamatsoppa, 
bröd, bordsmargarin 
och pålägg 

Rotfruktsplättar 
med rårörda 
lingon, bröd 
och 
bordsmargarin 

Risgrynsgröt med 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Stekt sillflundra 
med krämig 
purjolök, potatis, 
ärter och 
morötter, bröd, 
bordsmargarin 
 

Paj med broccoli 
och paprika, sallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Skaldjursröra med 
potatis och 
ägghalvor, sallad 

Kalkon med 
rödbetssallad och 
kokt potatis, bröd, 
bordsmargarin 
 

 


