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Namn:_________________________telenr:_________________Område:______________ 

Dagligen  ojämnt datum  jämnt datum 

1 söndag Kokt lax serveras med hollandaisesås & potatis  Brylépudding med karamellsås 

  Biffgryta med chili och choklad serveras med rostad potatis 

2 måndag Helstekt kotlettrad m. gräddsås, rödkål, brysselkål & potatis           Toscapäron med grädde 

  Kycklingfilé med rostad potatis och skysås 

3 tisdag Burgundisk köttgryta serveras med potatis                Knaprig Äppelsmulpaj m. vaniljsås 

  Majssoppa med köttfärs och nybakat bröd 

4 onsdag Pocherad torsk serveras med potatis och senapssås      Björnbärskräm 

  Köttbullar med gräddsås & potatis, kokta morötter 

5 torsdag Ostpanerad Kycklingschnitzel med rostad potatis, pepparsås           Fruktsoppa 

  Fläskpannkaka serveras med rotsaksfräs och lingon 

6 fredag Bratwurst & kål serveras med potatismos                    Pannkaka med sylt 

  Ärtsoppa med fläsk serveras med  bröd 

7 lördag Stekt fisk med curryremoulad serveras med potatismos      Kladdkaka med Kokostosca 

  Tacopaj med köttfärs serveras med sallad, gräddfil 

8 söndag Oxbringa serveras med pepparrotssås & kokt potatis                    Tårta 

  Kycklingklubba med ugnsrostad potatis och sås 

9 måndag Solgulfiskgryta serveras med kokt potatis                     Jordgubbsmousse 

  Grekisk biff med vitlökssås (tzatziki) & ugnstekt potatis 

10 tisdag Gratinerad falukorv med potatismos & am. grönsaksblandning    Fruktkräm med tropisksmak 

  Gulaschsoppa serveras med gott bröd 

11 onsdag Raggmunk serveras med bacon rotsaksfräs & lingon                  Skånsk äppelkaka med vaniljsås 

  Skånsk traditionsrätt-Gåsa middag 

12 torsdag Dragonkryddad fiskgratäng serveras med potatismos            Pannacotta 

  Pasta Bolognaise serveras med sallad 

13 fredag Oxköttsoppa med potatis och grönsaker serveras med bröd                   Hallon cheesecake 

  Gräddstuvad Pytt i panna med stekt ägg & rödbetor 

14 lördag Skånsk Kalops serveras med potatis & rödbetor     Chokladpudding med grädde 

  Sjömansbiff 

15 söndag Stekt fisk serveras med hollandaisesås och kokt potatis              Aprikoser och grädde 

  Köttfärs crêpes serveras med sallad & dressing 
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16 måndag Slottsstek serveras med gräddsås och potatis, gelé             Päronkaka med grädde 

  Stekt kycklingfilé med senap- och dragonsås & klyft potatis 

17 tisdag Falukorv med smaker av dill och pepparrot & kokt potatis           Kesokaka med hallonsås 

  Broccolisoppa serveras med bröd 

18 onsdag Bruna bönor serveras med stekt fläsk    Körsbärskompott 

  Stekt fisk serveras med limesås & kokt potatis 

19 torsdag Kyckling serveras med currysås & kokt potatis       Citronfromage 

  Baconlindad köttfärslimpa serveras med sås & kokt potatis 

20 fredag Italiensk ostsoppa med ett gott bröd        Chokladmousse 

  Köttgryta med svamp och äpple serveras med kokt potatis 

21 lördag Kålpudding serveras med gräddsås och kokt potatis           Fruktcocktail m.grädde 

  Pepparrotsströmming serveras med potatismos & morötter 

22 söndag Dillkött i sås serveras med kokt potatis               Ananaspaj och grädde 

   Wallenbergare serveras med gräddsås & potatismos 

23 måndag Fisk under sprött täcke serveras med potatismos, brytbönor        Morotskaka med frosting 

   Paj m. fetaost, salami & oliver, serveras med sallad & dressing 

24 tisdag Stekt fläsk serveras med löksås & kokt potatis        Äpplekräm med kanelsmak 

   Grön ärtpurésoppa med pepparrotsgrädde & gott bröd 

25 onsdag Het apelsinkyckling serveras med klibbigt ris  Lingonkaka med havreströssel 

   Korv Stroganoff serveras med potatismos, grönsaker 

26 torsdag Kaviargratinerad fisk serveras med kokt potatis                 Färsk blandad frukt 

   Köttbullar serveras med stuvade morötter och kokt potatis 

27 fredag Potatis och purjolökssoppa med knaprigt bacon och gott bröd    Stekta äpplen med vaniljsås 

   Currydoftande köttgryta med potatis & slottsgrönsaker 

28 lördag Örtkryddad skinkstek serveras med sås & kokt potatis      Drottningkräm 

   Ost och skinkpaj serveras med sallad och dressing 

29 söndag  Kokt torsk med ägg& persiljesås & kokt potatis                Saffranskladdkaka m. vispgrädde 

   Äggakaka med stekt fläsk, lingon & råkost 

30 måndag Gratinerad kycklingfilé med potatisgratäng & sås                          Mango och passionsmousse 

  Janssons frestelse med ägghalva & köttbullar       

 

 

 

  

 

  


