
Med reservation för eventuella ändringar  
 

Matsedel för Vård & Omsorg 

     
1 lördag Högrevsburgare med fetaost och skogssvampsås och potatis Hallonpaj med vaniljsås 
  Fläskschnitzel med stekt potatis och skysås 

2 söndag Dansk fläskestek med potatis, gräddsås, rödkål och brysselkål  Adventsbakelse 
 Gratinerad laxfilé med örtsås och potatis 

3 måndag Kycklingwok med ananas, vitkål och chili     Nyponsoppa med mandelbiskvier 
 Rödspätta med remouladsås och potatis 

4 tisdag Gratinerad kassler med champinjonsås och potatis  Chokladmousse 
 Ärtsoppa med fläsk och hembakat bröd 

5 onsdag Färslimpa ála Lindström med sås och potatis      Jordgubbskräm 
 Kokt torsk med äggsås & potatis och rårivna morötter 

6 torsdag Köttsoppa med hembakat bröd Blåbärspaj med vaniljsås 
 Falukorv med smak av dill & pepparot och potatis 

7 fredag Fisk Florentine med kokt potatis och morötter Krusbärskräm 
 Köttbullar med gräddsås och potatis 

8 lördag Skogslidens Slottstek med sås och potatis        Jordgubbsmousse 
 Raggmunk och stekt fläsk 

9 söndag Kycklingklubba med rostade rotfrukter och sås      Rulltårtsbakelse 
 Jordärtskockssoppa med lax och hembakat bröd 

10 måndag Helstekt kotlettrad med dijonsås och potatis               Hallonbakelse  
 

11 tisdag Stekt fisk med limesås och potatis   Äppel-och kanel kräm 
 

12 onsdag Baconlindand köttfärslimpa med sås och potatis        Körsbärskompott 
 

13 torsdag Ärtsoppa med fläsk och hembakat bröd            Pannkaka med sylt & grädde 
 

14 fredag Stekt falukorv och stuvade makaroner             Citronfromage 
 

15 lördag Pannbiff med skysås och potatis & rödlöksmarmelad                   Aprikoser med grädde 
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16 söndag Ost och chili stekt torsk med tomatsalsa och potatis           Julig kladdkaka med grädde 
 

17 måndag Guns köttgryta och potatis              Lingonfromage 

 

18 tisdag Köttfärssås med spaghetti                   Apelsinsoppa med lättvispad grädde 
 

19 onsdag Stekt fläsk med löksås och potatis             Citronfromage 
 

20 torsdag Saffransdoftande soppa med sej & räkor och hembakat bröd  Kesokaka med grädde 
 

21 fredag Julkorv med vitsås och potatis                 Chokladpudding & grädde 
 

22 lördag Gratinerad kycklingfilé med potatisgratäng & dragonsås                  Pannacotta 
 

23 söndag Biff stroganoff med ris               Ris ála Malta med saftsås 
 

24 måndag Julbord                       Julbakelse 
 

25 tisdag Glaserade revbenspjäll med sås och potatis                  Fruktsallad med grädde 
 

26 onsdag Torskryggfilé med senapssås och potatis         Julostkaka med sylt & grädde 
 

27 torsdag Grönkålssoppa med ägghalvor & hembakat bröd             Pannkaka med sylt& grädde 
 

28 fredag Färsgryta ála Brummelman                    Fruktsoppa 
 

29 lördag Laxfärsbiffar med limeaioli och potatispuré                  Toscapäron med grädde 
 

30 söndag Dansk fläskestek med gräddsås & potatis och rödkål        Cheesecake med citroncreme 
 

31 måndag Tre rätters nyårssupé             Prinsessbakelse 
 

      Namn:____________________________Område:________________ 
 

 


