
 

Matsedel för Vård & Omsorg 

   
 

1 torsdag        Sprödbakad fisk med kall apelsinsås och potatis      Pannacotta 
                      Mustig potatis-och köttfärssoppa med hembakat bröd 

2 fredag        Kokt torsk med potatis och äggsås                      Mangomousse 
                      Prinskorv med stuvad spenat och potatis 

3 lördag          Gratinerad kycklingfilé med champinjonsås och potatis   After Eight Chokladkaka 
                       Pannbiff med skogssvampsås och potatis 

4 söndag          Mango-och ostgratinerad lax med varm blomkålsdip             Pannacotta med bärtopping 
                       Dillkött i sås med potatis 

5 måndag         Falukorv med senapssås kokt potatis                       Jordgubbskräm 
                        Saffransdoftande fisksoppa med sej och räkor hembakat bröd 

6 tisdag           Pasta med ost och skinksås       Morotskaka 
                        Köttbullar med stuvade morötter och potatis 

7 onsdag          Fläskköttsgryta med apelsinsmak och ris                    Krusbärskräm 
                        Wästerbottensgratinerad sej med potatis 

8 torsdag         Köttkorv med rotmos                  Drottningssoppa 
                        Kycklingsschnitzel med rotfruktsgratäng 

9 fredag          Mårten gås- Skånsk traditionsrätt              Skånsk äppelkaka med vaniljsås 
 

10 lördag          Skagengratinerad torsk med potatis                     Mangomousse 
                        Fläskytterfilé med potatisgratäng och rödvinssås 

11 söndag         Skinkstek med potatis & gräddsås samt brysselkål                   Budapestrulle 
                        Krämig kycklingpasta med spanska grillgrönsaker 

12 måndag        Pytt i panna med stekt ägg & rödbetor     Hallonkräm 
                        Asiatisk köttgryta med ananas och ris 

13 tisdag          Stekt fläsk med potatis & löksås           Persikor med grädde 
                        Fisk under sprött täcke med ost & potatis och dillsås  

14 onsdag          Kycklinggryta med färska champinjoner och pasta                                  Citronfromage 
                         Roslagslåda med potatis och gräddsås 



Reservation för eventuella ändringar 

15 torsdag       Oxköttssoppa med potatis & grönsaker hembakat bröd             Pannkaka med sylt 
                      Stekt strömming med skirat smör och potatismos 

16 fredag         Taco buffé       Fruktsoppa 
                        Biff stroganoff med ris 

17 lördag          Helstekt karré med potatisgratäng och broccoli                        Kesokaka med hallonsås 
                        Grekisk kycklingbiff med rostade rotfrukter & rödbetstzatziki 

18 söndag         Viltskavspanna med kantareller och potatismos                  Skogsbärspaj med vaniljsås 
                        Raggmunk & stekt fläsk med rårörda lingon 

19 måndag        Faluwok med ananas, chili & vitkål och ris                     Äppelkompott 
                        Köttbullar med stuvade morötter och potatis 

20 tisdag         Basilika köttbullar i tomatsås med pasta                     Blåbärssoppa 
                        Fisk med smak från Mexiko och potatis 

21 onsdag         Havets wallenbergare med blomkålskräm                    Rabarberpaj med vaniljsås 
                        Höstgryta med svamp och äpple & potatis 

22 torsdag       Ärtsoppa med fläsk & hembakat bröd                 Ostkaka med sylt 
                        Fläskschnitzel med stekt potatis och skysås 

23 fredag         Helstekt kotlettrad med rosépepparsås & rotfruktsgratäng   
                        Stekt kyckling klubba med ris och dragonsås                Päronkaka med kardemumma 

24 lördag          Stor biff med timjangräddsås och potatis                    Hallonbakelse 
                        Äggakaka med fläsk och lingon 

25 söndag         Glaserade revben med potatis & sås           Citronpannacotta med hallonsås 
                        Dillbakad torskrygg med fänkål, saffran och tomat & potatis 

26 måndag        Falukorv med smak av dill och pepparrot & potatis                    Mangomousse 
                        Kycklinggryta med paprika & soltorkade tomater och ris 

27 tisdag          Plommonspäckad karré med potatis och gräddsås    Fruktsallad med grädde 
                         Sprödbakad torsk med remouladsås och potatis 

28 onsdag         Wok med kyckling och nudlar                   Björnbärskräm 
                         Pannbiff med potatis och sås & lök 

29 torsdag        Broccolisoppa med skinka & hembakat bröd             Pannkaka med sylt 
                         Torsk med Pak Choi och potatis 

30 fredag         Skånsk kalops med potatis och rödbetor       Toscapäron och grädde 
                         Bruna bönor med stekt fläsk 
Namn:____________________________Område:________________  
 


