
 
 
 
 

 
 

 
                                                         
 

 
               

 
                                                             Menyvecka 2  Boenden           
  

 Måndag 9/1 Tisdag 10/1 Onsdag 11/1 Torsdag 12/1  Fredag 13/1 
Tjogondag Knut 
  

Lördag 14/1 Söndag 15/1 

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen 

Raggmunk med stekt 
fläsk, sallad och 
lingonsylt 
 

Stekt strömming 
med potatismos 
och finriven morot 
 

Färsbiff, potatis, 
skysås, strimlade 
rotfrukter och  
lingonsylt 
 

Korvgryta med 
paprika och tomat, 
pasta, brynta 
grönsaker 
 

Broccolisoppa, 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Kalops, potatis, 
grönsaksblandning 
med romanescokål 
och inlagda rödbetor 
 

Ugnsstekt kyckling 
med kokt potatis, 
skysås, inlagd gurka, 
ärter och morötter 
 

Dessert Lingonfromage Saftsoppa Ananasfil Päronkräm Ostkaka med sylt 
och grädde 

Fruktcocktail och 
gräddmjölk 
 

Kladdkaka och 
vispad grädde 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten 

Rotfruktsgratäng 
med kyckling och 
gröna bönor 

Tisdagssoppa Ugnspannkaka 
med sylt och 
sallad 

Pytt i panna med 
inlagda rödbetor 
och sallad 

Janssons frestelse 
med köttbullar och 
brysselkål 

Risgrynspudding 
med bärsås 

Crepes med 
champinjoner och 
sallad 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                         
 

 
               

 
                                                            Menyvecka 3  Boenden           
  

 Måndag 16/1 Tisdag 17/1 Onsdag 18/1 Torsdag 19/1  Fredag 20/1  Lördag217/1 Söndag 22/1 

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen 

Potatisbullar och 
korvslantar, sallad, 
lingonsylt 
 

Fläsklägg, 
rotmos, ärter och 
senap 
 

Köttfärs i ugn, 
potatis, skysås, 
värdshusgrönsaker 
och lingonsylt 
 

Ärtsoppa med 
rimmat fläsk, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Ajvarkyckling med 
potatis och blandade 
sommargrönsaker 
 

Fiskpudding med 
potatis, skirat smör 
och morotsmix 
 

Fläskkotlettrad med 
potatisgratäng, 
svampsås 
och broccolibuketter 
 

Dessert Jordgubbskräm Fruktsoppa 
 

Björnbärskräm Pannkaka med sylt 
och grädde 
 

Glass och 
chokladsås 

Citronfromage Persikor och vispad 
grädde 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten 

Köttsoppa Pasta med 
broccolisås och 
sallad 

Ost- och 
potatisomelett med 
smörglaserade 
brytbönor 

Fiskburgare med 
potatismos, 
remouladsås 
och riven morot 

Korv med pommes 
frites och 
gurkmajonnäs 

Potatishalvor med 
skink- och 
grönsaksröra 

Paj med ansjovis och 
purjolök, sallad 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
                                                         
 

 
               

 
                                                            Menyvecka 4  Boenden           
  

 Måndag 23/1 Tisdag 24/1 Onsdag 25/1 Torsdag 26/1  Fredag 27/1  Lördag 28/1 Söndag 29/1 

Lunch 
Hårt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till lunchen 

Pasta med 
köttfärssås och 
amerikansk 
grönsaksblandning 
 

Stekt fisk med 
potatis, 
Sandefjordsås och 
minimorötter 
 

Ugnsstekt kyckling, 
bulgur 
varm currysås och 
grönsaksblandning 
med vaxbönor 
 

Tomatsoppa med 
pasta, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Korvbuffé med 
potatismos, 
gurkmajonnäs och 
sallad 
 

Levergryta med 
potatis, 
bukettgrönsaker 
och lingonsylt 
 

Fiskgratäng med 
skaldjur, potatis, 
ärter och morötter 
 

Dessert Nyponsoppa Körsbärskompott Inlagda päron med 
chokladgrädde 

Mannagrynskaka 
med sylt 
 

Brylépudding Aprikoskräm Prinsesstårta 

Kvällsmat 
Mjukt bröd och 
bordsmargarin 
serveras alltid 
till kvällsmaten 

Kålsoppa med 
rimmad bog 

Rotfruktsplättar 
med lingonsylt 

Kalvdans med sylt 
och grädde 

Färsjärpar, potatis, 
skysås, 
rotfruktsstrimlor och 
lingonsylt 

Inlagd strömming, 
potatis, kall dillsås 
och riven morot 

Omelett med 
stuvad spenat och 
sallad 

Risgrynsgröt 

 


