
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          
 

                                                           Menyvecka 13 Boenden           
  

 Måndag 27/3 Tisdag 28/3 Onsdag 29/3 Torsdag 30/3 Fredag 31/3 Lördag 1/4 Söndag 2/4 

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen 

Ugnsstekt falukorv, 
potatismos och 
ratatoille 

Köttbullar i 
tomatsås, pasta 
och sallad 

Stekt kyckling, 
potatis, gräddsås 
och värdshus-
grönsaker 

Fisksoppa, bröd, 
bordsmargarin  och 
pålägg 

Färsbiffar, 
klyftpotatis, skysås 
och blandade 
sommargrönsaker 

Paltbröd med stekt 
fläsk, potatis, 
bechamelsås, ärter 
och morötter 

Nötstek, potatis, 
gräddsås, 
broccolibuketter och 
gelé 

Dessert Hallonkräm Saftsoppa Krusbärskompott Pannkaka med sylt 
och grädde 
 

Nyponsoppa Lingonfromage Ananaspaj med 
grädde 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten 

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

Fattiga riddare med 
ost och skinka, 
sallad 

Nötskavsgryta med 
champinjoner, 
potatis, morotsmix 
och lingonsylt 
 

Bräckt skinka, stekt 
potatis och spenat 

Omelett med 
räkstuvning, 
ärtsallad 

Blomkålsgratäng 
med småkorv, sallad 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 

 
 
                                                            Menyvecka 14 Boenden           
  

 Måndag 3/4 Tisdag 4/4 Onsdag 5/4 Torsdag 6/4 Fredag 7/4 
Långfredagen  

Lördag 8/4 
Påskafton 

Söndag 9/4 
Påskdagen 

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen 

Fläskkorv med 
senapssås, potatis 
och ärter 
 

Rosa fiskgratäng, 
potatismos och 
riven morot  
 

Spenatsoppa med 
ägghalvor, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Köttfärsrutor 
med stuvade 
makaroner och 
blandade 
sommargrönsaker 
 

Helstekt kotlettrad med 
potatis, cidersås, 
rotfruktsstrimlor och 
gelé 
 

Påskbuffé 
 

Kunghults 
kycklinggratäng, 
potatis och 
broccolibuketter 
 

Dessert Fruktcocktail och 
gräddmjölk 

Mangosoppa med 
äpple 
 

Ostkaka med sylt 
och grädde 

Hallonkräm Påskbakelse Äppelkompott Toscakaka 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten 

Skånsk kålsoppa 
med rimmad bog 
 

Varm fruktkompott 
med russin och 
långpannebröd 

Potatishalvor med 
kycklingröra och 
sallad 
 

Sjömansbiff med 
persiljeglaserade 
vaxbönor 

Västerbottenostpaj 
och sallad 
 

Inlagd sill med 
örter och riven 
ost, potatis, 
sallad 

Äggröra, prinskorv 
och 
grönsaksblandning 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                       
                                                             Menyvecka 15 Boenden           
  

 Måndag 10/4 
Annandag Påsk  

Tisdag 11/4 Onsdag 12/4 Torsdag 13/4 Fredag 14/4 Lördag 15/4 Söndag 16/4 

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen 

Lammfärsmedaljong, 
potatisgratäng, 
timjanskysås och 
sallad 
 

Korv Stroganoff med 
potatis och 
amerikansk 
grönsaksblandning 
 

Pastagratäng med 
kyckling och 
paprigano, brynt 
brysselkål 
 

Cowboysoppa 
med bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Sprödbakad fisk 
med potatis, kall 
dillsås och 
morotsmix 
 

Raggmunk med 
stekt fläsk, 
värdshus-grönsaker 
och lingonsylt 
 

Örtgratinerad kassler 
med kokt potatis, 
grönsaksblandning 
med romanescokål 
 

Dessert Blåbärssoppa Citronfromage Jordgubbskräm Pannkaka med 
sylt och grädde 

Inlagda aprikoser 
och gräddmjölk 
 

Körsbärskompott Kladdkaka med 
vispad grädde 
 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten 

Sparrissoppa 
 

Ost och 
potatisomelett med 
brytbönor 

Fiskbullar med 
sting (äpple, 
paprika, lök, 
grädde) potatis och 
morotsmix 
 

Pytt i panna med 
smörglaserade 
rödbetor 

Bräckt skinka 
med stekt potatis 
och stuvad spenat 

Varma smörgåsar 
med 
svampstuvning och 
sallad 
 
(Vi förbereder, 
avdelningarna 
gräddar själva) 
 

Risgrynspudding 
med saftsås 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                          Menyvecka 16 Boenden           
 
  

 Måndag 17/4 Tisdag 18/4 Onsdag 19/4 Torsdag 20/4 Fredag 21/4 Lördag 22/4 Söndag 23/4  

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen 

Pasta Carbonara 
med sallad 
 

Stekt fisk, potatis, 
Rhode Islandsås, 
ärter och morötter 
 

Kycklinggryta med 
senap och dragon, 
potatis, rotfruktsmix 
 

Ärtsoppa med bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Grönsaksbiffar med 
klyftpotatis, tzatziki 
och 
broccolibuketter 
 

Stekt salt sill med 
potatis, löksås och 
minimorötter 
 

Kåldolmar, potatis, 
skysås, blandade 
sommargrönsaker 
och lingonsylt 
 

Dessert Drottningmousse Fruktsoppa Ananaskompott Kalvdans med sylt 
 

Päronkräm Rårörda lingon och 
gräddmjölk 

Tårta 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten 

Potatis och 
palsternackssoppa 
med isterbandsfräs 

Varm choklad och 
smörgås med stekt 
ägg 

Fiskgratäng med 
duschessepotatis 
och ärter 

Potatismoussaka 
och 
broccolibuketter 

Ost och 
skinkgratinerad 
blomkål 

Korv med 
potatismos och 
coleslaw 
 
(Korvbröd går att 
beställa via kök) 
 

Paj med tomat och 
purjolök, sallad 

 
 
 


