
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
                                                          
                                                          Menyvecka 18  Boenden 

 
 Måndag 2/5 Tisdag 3/5 Onsdag 4/5 Torsdag 5/5 Fredag 6/5 Lördag 7/5 Söndag 8/5 

Lunch Ugnsstekt kyckling 
med ris currysås 
och smörglaserade 
gröna bönor 
 

Köttbullar, kokt 
potatis, skysås, 
lingonsylt och 
broccolibuketter 
 

Stekt strömming 
med potatismos 
och morotsslantar 
 

Tomatsoppa med 
pasta,  
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Potatisgratäng 
med rökt skinka 
och 
bukettgrönsaker 
 

Kokt torsk med 
äggsås, potatis 
och ärter 
 

Fläskköttgryta med 
champinjoner och 
morötter, potatis, 
grönsaksblandning 
med vaxbönor 
 

Dessert Blåbärssoppa Ananaskompott Inlagda päron och 
vispad grädde 
 

Pannkaka med 
sylt och grädde 

Hallonkräm Citronfromage Cheesecake med 
hallon och choklad 

Kvällsmat Sparrissoppa, 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Pastasallad med 
ost och skinka, 
bröd och 
bordsmargarin 

Rotfruktsplättar 
med lingonsylt, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Köttfärsjärpar 
med stekt potatis, 
inlagd gurka, 
bröd och 
bordsmargarin 
 

Skaldjurspaj 
med ärtsallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Risgrynsgröt, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Kaviarfrestelse med 
grönsaksblandning, 
bröd och 
bordsmargarin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       
 
 
                                                         Menyvecka 19  Boenden 

 
 Måndag 9/5 Tisdag 10/5 Onsdag 11/5 Torsdag 12/5 Fredag 13/5 Lördag 14/5 Söndag 15/5 

Lunch Sprödbakad fisk, 
kokt potatis, 
remouladsås, ärter 
och morötter 
 

Lasagne och 
sallad 
 

Korvgryta med 
potatis, grön 
grönsaksblandning 
 

Cowboysoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Gräddstuvad pytt 
i panna med stekt 
ägg och 
smörglaserade 
rödbetor 
 

Lertallrikssill, kokt 
potatis och 
morotsmix 
 

Wallenbergare 
med potatismos, 
ärter och 
lingonsylt 
 

Dessert Rårörda lingon och 
gräddmjölk 

Aprikoskräm Chokladpudding Pannkaka, sylt 
och grädde 
 

Körsbärssoppa Katrinplommon-
kompott 

Fruktsallad och 
glass 

Kvällsmat Köttsoppa bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Nubbesallad 
med kavring, 
bröd och 
bordsmargarin 

Ost och 
skinkgratinerad 
broccoli/blomkål, 
bröd och 
bordsmargarin 

Fiskpudding med 
skirat smör och 
kokta morötter, 
bröd och 
bordsmargarin 

Prinskorv med 
potatis, 
mimosasallad, 
bröd och 
bordsmargarin 

Omelett med 
sparrisstuvning, 
bröd och 
bordsmargarin 

Pastrami (rökt 
fläskkött) 
potatissallad och 
grönsallad, bröd 
och 
bordsmargarin 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             Menyvecka 20  Boenden 
 

 Måndag 16/5 Tisdag 17/5 Onsdag 18/5 Torsdag 19/5 Fredag 20/5 Lördag 21/5 Söndag 22/5 

Lunch Köttbullar och 
stuvade 
makaroner, 
blandade 
sommargrönsaker 
 

Grönsaksbiffar 
med klyftpotatis 
och tzatziki 
 

Stekt fisk, 
potatis, 
Sandefjordssås 
och sallad 
 

Skånsk kålsoppa 
med rimmad bog, 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Fläskkorv och 
potatismos, 
rotfruktsstrimlor 
 

Kalvlever 
Anglaise, 
potatis, skysås 
och 
bukettgrönsaker 
 

Köttgryta med 
chorizo, potatis 
och 
broccolibuketter 
 

Dessert Jordgubbsmousse Saftsoppa Aprikoser med 
gräddmjölk 
 

Fruktkaka Ananaskompott Hallonkräm Kanelstekta 
äpplen och 
vispad grädde 
 

Kvällsmat Fransk 
kycklingsoppa  
(potatis, lök, morot, 
rotselleri) bröd och 
bordsmargarin 

Risgrynspudding 
med saftsås, 
bröd och 
bordsmargarin 

Fruktkompott  
(torkad frukt) 
och pizzabullar, 
bröd och 
bordsmargarin 

Kebabgryta med, 
ris och amerikansk 
grönsaksblandning, 
bröd, 
bordsmargarin 

Gubbalåda (potatis, 
ägg, lök, grädde och 
ansjovis som 
gräddas i ugn) riven 
morot, bröd och 
bordsmargarin 
 

Potatishalvor 
med skink- och 
purjolöksröra, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

Paj med 
bladspenat, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              Menyvecka 21  Boenden 
 

 Måndag 23/5 Tisdag 24/5 Onsdag 25/5 Torsdag 26/5 
Kristi 
Himmelsfärdsdag 

Fredag 27/5 Lördag 28/5 Söndag 29/5 
Mors dag 

Lunch Stekt kyckling, 
kokt potatis, 
skysås, 
vaxbönor och 
inlagd gurka 
 

Tomatsoppa med 
pasta, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Stekt strömming 
med potatismos, 
bukettgrönsaker 
och lingonsylt 
 

Fläskköttsgryta 
med potatis och 
grön 
grönsaksblandning 
 

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

Ugnsstekt fisk i 
gräddsky, potatis 
och amerikansk 
grönsaksblandning 
 

Rostbiff och 
potatisgratäng, 
picklade 
grönsaker 
 

Dessert Rabarberkräm Pannkaka med sylt 
och grädde 
 

Mangosoppa med 
äpple 

Glass med kolasås Rårörda lingon 
och mjölk 

Äppelkompott Morsdagstårta 

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

Potatisbullar med 
bacon och 
grönsaksfräs, bröd 
och bordsmargarin 

Omelett med 
stuvade 
grönsaker, sallad, 
bröd och 
bordsmargarin 
 

Matjessill, potatis, 
gräddfil, gräslök, 
sallad, bröd, 
bordsmargarin 
 

Rökt skinka, 
pastasallad, bröd 
och 
bordsmargarin 

Kalvdans med sylt, 
bröd och 
bordsmargarin 

Risgrynsgröt, 
bröd och 
bordsmargarin 
 

 



 
 

 
 
 

    

                                                             
                                                         Menyvecka 22  Boenden 

 
 Måndag 30/5 Tisdag 31/5 Onsdag 1/6 Torsdag 2/6 Fredag 3/6 Lördag 4/6 

Pingstafton 
Söndag 5/6 
Pingstdagen 

Lunch Sprödbakad fisk 
med potatis och 
kall dillsås och 
sallad 
 

Korv Stroganoff, 
ris och grönsaks-
blandning med 
vaxbönor 
 

Cevapcicilimpa, 
kokt potatis, skysås 
och 
rotfruktsstrimlor 
 

Sparrissoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Kycklinggratäng 
med ajvar relish  
(grönsaksröra 
med paprika och 
aubergine), 
potatis och brynta 
grönsaker 
 

Helstekt 
fläskkotlettrad 
med potatis, 
cidersås och 
bukettgrönsaker 
 

Laxbiffar med potatis 
och skarpsås (kall sås 
med ägg och dill) 
grönsaksblandning 
med vaxbönor 
 

Dessert Citronfromage Blåbärssoppa Jordgubbskräm Kesokaka Körsbärskompott Bärpaj med 
vaniljsås 

Fruktcocktail med 
vispad grädde 
 
 

Kvällsmat Spenatsoppa 
med ägghalvor, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Mannagryns-
pudding med 
saftsås, bröd och 
bordsmargarin 

Fiskgratäng med 
duschessepotatis 
och ärter, bröd, 
bordsmargarin 

Fläskpastrami 
(kryddat kött med 
röksmak) 
potatissallad och 
sallad 

Paj med 
västerbottenost, 
sparrissallad, 
bröd, 
bordsmargarin 

Smörgåstårta Korvbuffé med 
potatissallad och 
sallad, bröd, 
bordsmargarin 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
                                                          Menyvecka 23  Boenden 

 
 Måndag 6/6 

Sveriges 
Nationaldag 

Tisdag 7/6 Onsdag 8/6 Torsdag 9/6 Fredag 10/6 Lördag 11/6 Söndag 12/6 

Lunch Biff á la Lindström i 
ugn, potatis, 
skysås och 
blandade 
sommargrönsaker 
 

Potatisbullar med 
bacon och 
rotsaksfräs, 
lingonsylt 
 

Tisdagssoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Pannbiff med 
löksky och 
potatismos och 
grön 
grönsaksblandning 
 

Stekt falukorv 
med pasta och 
brynta grönsaker 
 

Sej med 
kräftsmak, potatis 
och 
broccolibuketter 
 

Pepparrotskött i 
sås, potatis och 
slantade morötter 
 

Dessert Glasstrut Päronkräm Ostkaka med sylt 
och grädde 
 

Rabarberkompott Ananasfil Persikor och 
gräddmjölk 

Jordgubbskaka 

Kvällsmat Créme ninon (grön 
ärtsoppa) med 
topping, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Fattiga riddare i 
form med 
äppelmos, bröd 
och 
bordsmargarin 

Pastasallad med 
kyckling, dressing, 
bröd och 
bordsmargarin 

Lertallrikssill, kokt 
potatis och ärter, 
bröd, 
bordsmargarin 

Köttbullar med 
stekt potatis och 
rosensallad, bröd, 
bordsmargarin 

Kycklinggratäng 
med banan och 
chilisås (flygande 
Jakob) ris och 
sallad, bröd, 
bordsmargarin 
 

Mannagrynsgröt, 
bröd, mör och 
pålägg 

 
 


