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1 söndag Kaviargratinerad fisk med potatismos             Annanaspaj med grädde 

2 måndag Köttbullar med stuvade morötter och potatis       Nyponsoppa med finskorpa 

  Mustig fläskgryta med grönsaker och ris 

3 tisdag Ugnsgratinerad falukorv med tomatsalsa och potatis       Äppelkompott 

  Kokt torsk med äggsås & potatis, rivna morötter 

4 onsdag Kålpudding med gräddsås och potatis          Blåbärssoppa 

  Stekt kotlett med champinjonsås och potatis 

5 torsdag Fisksoppa med hembakat bröd        Rabarberpaj med vaniljsås 

  Raggmunk med stekt fläsk och lingon 

6 fredag Rimmad nötbringa med pepparrotssås & potatis     Chokladpudding med grädde 

  Minestronesoppa med hembakat bröd 

7 lördag Fiskgratäng med tomat & oregano, potatis   Ostkaka med sylt 

8 söndag Dansk fläskestek med gräddsås och rödkål, potatis       Citronfromage 

9 måndag Äppelfalukorv med potatismos     Drottningssoppa 

  Spaghetti med köttfärssås 

10 tisdag Pannbiff med lök och skysås och potatismos          Toscaäpplen med grädde 

  Pytt i panna med stekt ägg och rödbetor 

11 onsdag Ugns grat. Fisk på bädd av spenat med hollandaisesås och potatis Körsbärskompott 

  Kycklingwok med nudlar och kall chilidressing 

12 torsdag Broccolisoppa med linser & hembakat bröd                    Pannkaka med sylt 

  Isterband med persiljestuvad potatis 

13 fredag Sprödbakad fisk med remouladsås och potatis             Päronkräm 

  Viltfärsbiff med rotfruktsmos och apelsinskysås 

14 lördag Helstekt karré med äppelsås och potatis         Lingonmousse 

  Fisk med smak från Mexiko och potatis 

15 söndag Wallenbergare med gräddsås och potatis     Jordgubbstårta 

  Krämig kyckling pasta med soltorkade tomater 

16 måndag Stekt strömming med skirat smör och potatismos         Hallonmousse 

  Köttbullar med gräddsås och potatis 

17 tisdag Stekt fläsk med löksås och potatis         Krusbärskräm 

  Korv stroganoff med potatis 

18 onsdag Kokt torsk med spenatstuvning & potatis                     Frukt 

  Roslagslåda med gräddsås och potatis 
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19 torsdag Äggakaka med fläsk              Kesokaka med hallonsås 

  Köttsoppa med hembakat bröd 

20 fredag Skånsk kalops med potatis och rödbetor       Rabarberkräm 

  Faluwok med ananas, chili o vitkål & ris 

21 lördag Stekt kycklingfilé med bacon, dragonsås & potatis          Chokladkaka med grädde 

  Högrevsburgare med fetaost & skogssvampsås, potatis 

22 söndag Skogslidens slottsstek med sås och potatis             Pannacotta 

   Torsk på en bädd av fänkål, tomat med potatis och saffranssås 

23 måndag Pasta Carbonara         Drottningkräm 

   Gratinerad fisk med dillsås och potatismos 

24 tisdag Raggmunk med stekt fläsk              Lime-och citron mousse 

   Kycklinggryta med paprika och ris 

25 onsdag Köttfärslåda med bacon, gräddsås och potatis     Chokladpudding med grädde 

   Bruna bönor med fläsk 

26 torsdag Ärtsoppa med fläsk och hembakat bröd                    Pannkaka med sylt 

   Senaps gratinerad falukorv med rotfruktsmos och krasse 

27 fredag Gräddiga rotfrukter med citron och rosmarin & pasta     Björnbärskräm 

   Ost-och chiligratinerad kycklingfilé med stekt potatis och sås 

28 lördag Köttbullar med gräddsås & potatis, lingon        Hallonbakelse 

   Stekt panerad fisk med remouladsås & potatis 

29 söndag Torsk med senapsörtsås & potatis             Fruktsallad med grädde 

   Biff stroganoff med potatis 

30 måndag Lunch korv med stuvad blomkål och kokt potatis             Päronkräm 

  Nötköttsgryta med rotfrukter och potatis 
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